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ভূতিকা 
  
গত্পঁয়মত্রশ্বছচ্ছি্আচ্ছিমিকাি্প্রকাশনা্জগৎ্দু্লাচ্ছেি্উপি্নানা্ধিচ্ছনি্বই্প্রকাশ্
কচ্ছিচ্ছছন।্এি্ষবমশি্ভাগই্অপাঠ্য্আি্অথথকিী্ভাচ্ছবও্বযথথ।্অচ্ছনক্বললাি্বচ্ছে,্
আসচ্ছল্একজন্নািজাদা্প্রকাশন্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্প্রধান্আিায়্বচ্ছলচ্ছছন্ষে্তাঁি্প্রমতষ্ঠান্
৭৫্বছচ্ছিি্অমভজ্ঞতায়্প্রমত্আেোমন্বই্প্রকাচ্ছশি্পি্সাতমেচ্ছতই্ ষলাকসান্ মদচ্ছয়্
চচ্ছল। 
  
তাহচ্ছল,্আমি্আবাি্একোনা্ বই্ ষলোি্ িত্হঠ্কামিতা্কিমছ্ ষকন?্আি্এ্বই্
ষলোি্পি্আপমনই্বা্তা্পড়চ্ছত্োচ্ছবন্ষকন? 
  
দুচ্ছো্প্রশ্নই্েথাথথ,্তাই্আমিও্এি্উত্তি্ষদবাি্ষচষ্টা্কিচ্ছবা। 
  
প্রায়্১৯২২্সাল্ষথচ্ছকই্আমি্ মনউইয়চ্ছকথি্বযবসায়ী্আি্ষপশাদাি্স্ত্রী্ পুরুচ্ছষি্জনয্
নানা্ধিচ্ছেি্মশক্ষাদাচ্ছনি্কাজ্কচ্ছি্আসমছ।্প্রথি্প্রথি্আমি্শুধু্জনগচ্ছেি্সািচ্ছন্
বকৃ্ততা্ষদওয়াি্বযাপাচ্ছি্মশক্ষা্ মদতাি–এই্মশক্ষে্বযবস্থা্বাস্তব্অমভজ্ঞতাি্িধয্ মদচ্ছয়্
বয়স্কচ্ছদি্মনচ্ছজি্পাচ্ছয়্দাঁমড়চ্ছয়্আিও্সুন্দিভাচ্ছব্মনচ্ছজচ্ছক্প্রকাচ্ছশি্জনযই,্আি্ষসো্
বযবসা্সিংক্রান্ত্কাচ্ছজ্বা্জনসিাচ্ছবচ্ছশি্সািচ্ছন্োই্ষহাক। 
  
তচ্ছব্আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্সিয়্ ষকচ্ছে্চলচ্ছল্উপলমি্কিলাি্এই্প্রাপ্তবয়স্কচ্ছদি্আসচ্ছল্ো্
দিকাি্ তা্ হচ্ছলা্ কথা্ বলাি্ ষোগযতা্ প্রাতযমহক্ কাচ্ছজ্ কচ্ছিথ্ আি্ সািামজক্
ষোগাচ্ছোচ্ছগি্বযাপাচ্ছি্জনসিংচ্ছোচ্ছগি্জনয্তাচ্ছদি্আিও্ষবমশ্মশক্ষা্দিকাি। 
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আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্আমি্এোও্বুঝলাি্আসচ্ছল্এিকি্ মকছু্ মশক্ষা্আিাি্ মনচ্ছজিই্একান্ত্
দিকাি।্পুিচ্ছনা্সৃ্মমত্ষিািন্থন্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্আমি্হতবাক্হচ্ছয়্ষদমে্বািবাি্ষকৌশল্
আি্উপলমিি্মক্অভাবই্আিাি্িচ্ছয়্ষগচ্ছছ্এই্বযাপাচ্ছি।্আহা!্এিন্একোনা্বই্
েমদ্মবশ্বছি্আচ্ছগ্আিাি্হাচ্ছত্পড়চ্ছতা।্তাহচ্ছল্মক্আশাতীত্আশীবথাচ্ছদি্বযাপািই্
না্হচ্ছতা। 
  
জনসিংচ্ছোচ্ছগি্কাজই্ষবাধ্হয়্সবচ্ছচচ্ছয়্বড়্সিসযা,্মবচ্ছশষ্কচ্ছি্আপমন্েমদ্বযবসাদাি্
হন।্আি্এো্আপমন্েমদ্গৃহকত্রথী,্স্থপমত্বা্প্রেুমক্তমবদও্হন্তাহচ্ছলও্সতয।্কচ্ছয়ক্
বছি্আচ্ছগ্মশক্ষকচ্ছদি্উন্নমতি্জনয্কাচ্ছনথগী্ফাউচ্ছেশচ্ছনি্আনুকুচ্ছলয্এক্অনুসন্ধাচ্ছনি্
ফচ্ছল্ েুব্ গুরুত্বপূেথ্ আি্ অথথপূেথ্ বযাপাি্ প্রকাশ্ পায়-ষে্ বযাপািো্ পচ্ছি্ কাচ্ছনথগী্
ইনমিমেউে্অব্ ষেকচ্ছনালমজচ্ছত্আিও্গচ্ছবষোয়্সিমথথত্হয়।্এই্গচ্ছবষোয়্আিও্
প্রকাশ্ পায়্ ষে্ ইমিনীয়ামিিংচ্ছয়ি্ িত্ কামিগিী্ মবষচ্ছয়ও্ ষে্ ষকান্ িানুচ্ছষি্ অথথকিী্
সাফচ্ছলযি্শতকিা্১৫্ভাগ্ মনভথিশীল্তাি্কামিগিী্জ্ঞাচ্ছন্উপি্আি্প্রায়্শতকিা্
৮৫্ ভাগ্ িানমবক্ জ্ঞাচ্ছনি্ উপি–এো্ হচ্ছলা্ তাি্ বযমক্তত্ব্ আি্ িানুষচ্ছক্ পমিচামলত্
কিাি্দক্ষতাি্উপি। 
  
ষবশ্ কচ্ছয়ক্ বছি্ ধচ্ছি্ প্রমত্ মশক্ষাবচ্ছষথ্ আমি্ মফলাচ্ছেলমফয়াি্ ইমিনীয়াসথ্ ক্লাব্ আি্
মনউইয়চ্ছকথি্ আচ্ছিমিকান্ ইনমিমেউচ্ছেি্ ইচ্ছলকমিকাল্ ইমিনীয়ািচ্ছদি্ মশক্ষাদান্
কচ্ছিমছলাি।্প্রায়্১৫০০্ইমিনীয়াি্আিাি্ওই্মশক্ষায়্উত্তীেথ্হয়।্তািা্আিাি্কাচ্ছছ্
আচ্ছসন্ ষেচ্ছহতু্ তািা্ ষবশ্ কচ্ছয়ক্ বছচ্ছিি্ অমভজ্ঞতায়্ বুচ্ছঝমছচ্ছলন্ ষে্ ইমিনীয়ামিিং্
দুমনয়ায়্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্আচ্ছয়ি্িানুচ্ছষিা্প্রায়্োিা্ইমিনীয়ামিিং-এ্অমভজ্ঞ্তািা্হন্না।্
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উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব,্ ষে্ ষকউ্ ইমিনীয়ামনিং,্ মহসাবশাস্ত্র,্ স্থাপতযমবদযা্ বা্ অনয্ ষে্ ষকান্
ষপশাচ্ছতই্ সপ্তাচ্ছহ্ পঞ্চাশ্ ষথচ্ছক্ পঁচাত্তি্ েলাি্ বযয়্ কচ্ছি্ মকছু্ প্রেুমক্ত্ দক্ষতা্ অজথন্
কিচ্ছত্পাচ্ছি।্বাজাচ্ছি্এচ্ছদি্শ’ষয়্শ’ষয়্ষিচ্ছল।্মকন্তু্ষে্ষলাচ্ছকি্প্রেুমক্তজ্ঞাচ্ছনি্সচ্ছে্
িচ্ছনাভাব্ প্রকাশ্ কিাি্ ক্ষিতা,্ ষনতৃত্ব্ ষদবাি্ শমক্ত্ আি্ িানুচ্ছষি্ িচ্ছধয্ উৎসাহ্
জাগাচ্ছনাি্ক্ষিতা্আচ্ছছ–ষসই্বযমক্ত্মনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ্ষবমশ্উপাজথচ্ছনি্ক্ষিতা্িাচ্ছেন। 
  
জন্ মে.্ িকচ্ছফলাি্ তাি্ কিথকাচ্ছেি্ ষসিা্ সিচ্ছয়্ িযাথু্ মস.্ ব্রাশ’ষক্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ ষে,্
জনসিংচ্ছোচ্ছগি্ কাচ্ছজ্ দক্ষতা্ চা্ বা্ কমফ্ ষকনাি্ িতই্ ষকনা্ োয়।্ আি্আমি্ এই্
ক্ষিতাি্জনয্অনয্ষে্ষকান্বস্তুি্ষচচ্ছয়্ষবমশ্বযয়্কিচ্ছত্িামজ।্আপনাচ্ছদি্মক্িচ্ছন্
হয়্না্ষদচ্ছশি্প্রমতমে্কচ্ছলচ্ছজই্এই্ধিচ্ছেি্মশক্ষাদাচ্ছনি্িধয্মদচ্ছয়্সবচ্ছচচ্ছয়্দািী্এই্
ক্ষিতা্ মবকাচ্ছশি্ বযবস্থা্ থাকা্ দিকাি?্ মকন্তু্ ষদচ্ছশি্ অন্ততিঃ্ একো্ কচ্ছলচ্ছজও্ এই্
ধিচ্ছেি্ষকান্বযবহামিক,্সহজচ্ছবাধয্প্রাপ্তবয়চ্ছস্কি্উপচ্ছোগী্মশক্ষে-বযবস্থা্আচ্ছছ্মক্না্
তা্আিাি্এই্বই্ষলোি্সিয়্পেথন্ত্নজি্এমড়চ্ছয়্ষগচ্ছছ। 
  
মশকাচ্ছগা্মবশ্বমবদযালয়্আি্সিস্ত্ওয়াই.্এি্মস.্এ.্মবদযালয়গুচ্ছলা্প্রাপ্তবয়স্কিা্সমতযই্
মক্ মশেচ্ছত্আগ্রহী্ মস্থি্কিাি্জনয্ েুগ্মভাচ্ছব্ এক্ সিীক্ষা্ চামলচ্ছয়মছল।্এই্ সিীক্ষা্
চালাচ্ছত্েিচ্হয়্২৫০০০্হাজাি্েলাি্আি্সিয়্লাচ্ছগ্দু্বছি।্সিীক্ষাি্ষশষ্অিংশ্
চালাচ্ছনা্ হয়্ কাচ্ছনকমেকাচ্ছেি্ ষিমিচ্ছেচ্ছন।্ শহিমেচ্ছক্ ষবচ্ছছ্ ষনওয়া্ হয়্ ষেচ্ছহতু্ এমে্
ববমচত্রযিয়্ ষকান্ আচ্ছিমিকান্ শহি্ বচ্ছলই।্ ষিমিচ্ছেচ্ছনি্ প্রমতমে্ প্রাপ্তবয়স্কচ্ছদি্
সাক্ষাৎকাি্মনচ্ছয়্তাচ্ছদি্১৫৬মে্প্রচ্ছশ্নি্জবাব্মদচ্ছত্অনুচ্ছিাধ্কিা্হয়–প্রশ্নগুচ্ছলা্ মছল্
এই্ধিচ্ছেি্:্আপনাি্ষপশা্মক?্মশক্ষা্কতদূি?্আপমন্অবসি্সিয়্মকভাচ্ছব্কাোন?্
আপনাি্আয়্কত?্আপনাি্শে্মক?্আপনাি্উচ্চাকাঙ্ক্ষা্মক?্সিসযা্মক্িকি?্মক্
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ধিচ্ছনি্মবষয়্আপমন্পড়চ্ছত্আগ্রহী?’্ইতযামদ।্ওই্সিীক্ষায়্প্রকাশ্পায়্প্রাপ্তবয়স্কচ্ছদি্
প্রধান্ আগ্রহ্ স্বাস্থয্ সম্বচ্ছন্ধ–আি্ তাচ্ছদি্ মিতীয়্ আগ্রহ্ হচ্ছলা্ িানুষ,্ অথথাৎ্ মকভাচ্ছব্
িানুষচ্ছক্ ষবাঝা্ োয়্আি্ তাচ্ছদি্ মনচ্ছয়্ চলা্ োয়,্ মকভাচ্ছব্ তাচ্ছদি্ মনচ্ছজি্ িত্ গচ্ছড়্
ষতালা্োয়্আি্মকভাচ্ছব্অপিচ্ছক্জয়্কচ্ছি্স্বিচ্ছত্আনা্োয়। 
  
ষে্সমিমত্ওই্সিীক্ষা্ চামলচ্ছয়মছচ্ছলন্তািা্ মঠ্ক্কিচ্ছলন্এই্ধিচ্ছেি্ ষকান্পাঠ্ক্রি্
ষিমিচ্ছেচ্ছনি্ বয়স্কচ্ছদি্ জনয্ চালু্ কিচ্ছবন।্ এি্ পি্ তািা্ ষবশ্ পমিশ্রি্ কচ্ছিই্ এই্
মবষচ্ছয়ি্ষকান্বযবহামিক্পাঠ্য্বইচ্ছয়ি্ষোঁজ্কচ্ছিত্চাইচ্ছলন–মকন্তু্ষস্িকি্ষকান্বই্
পাওয়া্ ষগল্না।্ষশষ্পেথন্ত্তািা্ পৃমথবীি্প্রমথতেশা্ষকান্বয়স্ক্মশক্ষে্ মবচ্ছশষচ্ছজ্ঞি্
কাচ্ছছ্ মগচ্ছয়্ জানচ্ছত্ চাইচ্ছলন্ ঐ্ উচ্ছেশয্ সাধচ্ছনি্ উপচ্ছোগী্ ষকান্ বইচ্ছয়ি্ কথা্ তাি্
জানা্আচ্ছছ্মক্না।্মতমন্জবাচ্ছব্জানাচ্ছলন,্‘না।্আমি্জামন্বয়স্কিা্মক্চান।্তচ্ছব্ষে্
বই্তাচ্ছদি্দিকাি্তা্আজও্ষলো্হয়্মন।’ 
  
আিাি্অমভজ্ঞতায়্আমি্জামন্কথাো্সমতয,্কািে্আমি্মনচ্ছজই্ষবশ্কচ্ছয়ক্বছি্ধচ্ছি্
িানমবক্সম্পচ্ছকথ্উপি্ষলো্বযবহামিক্একোনা্বই্েুঁচ্ছজ্পাওয়াি্ষচষ্টা্কচ্ছিমছ। 
  
ষেচ্ছহতু্ এিকি্ ষকান্ বইচ্ছয়ি্অমস্তত্ব্ মছল্ না,্আিাি্ মনচ্ছজি্ বতমি্ পাঠ্ক্রচ্ছিি্জনয্
আমি্ ষে্ বই্ ষলোি্ ষচষ্টা্কচ্ছিমছ–এই্ ষসই্বই।্আশা্কমি্আপনাচ্ছদি্এো্ভাচ্ছলা্
লাগচ্ছব। 
  
এ্বই্মলেচ্ছত্মগচ্ছয়,্ওই্মবষচ্ছয়ি্উপি্ষলো্ো্আিাি্নজচ্ছি্এচ্ছসচ্ছছ্তাই্পচ্ছড়মছ–
এবিং্ তা্ েচ্ছিাথী্ মেচ্ছেি্ ষলো,্ মববাহ-মবচ্ছেচ্ছদি্ বেথনা,্ ‘ষপচ্ছিন্টস’্ িযাগামজন্ ষথচ্ছক্
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প্রচ্ছফসি্ ওভািস্ট্রীে,্ অযালচ্ছেে্ অযাকলাি্আি্ উইমলয়াি্ ষজিচ্ছসি্ িচনা্ পেথন্ত।্ এ্
ছাড়াও্ আমি্ একজন্ অমভজ্ঞ্ গচ্ছবষচ্ছকি্ সাহােয্ মনই–নানা্ গাঠ্াগাচ্ছি্ আমি্ পড়চ্ছত্
পামিমন্এিন্সব্বই্মতমন্প্রায়্ষদড়্বছি্ধচ্ছি্ষ ঁচ্ছেচ্ছছন।্ষস্সব্বইচ্ছয়ি্িচ্ছধয্মছল্
ষিাো্ ষিাো্ িচ্ছনামবজ্ঞাচ্ছনি্ বই,্ শচ্ছয়্ শচ্ছয়্ সািময়ক্ পচ্ছত্রি্ প্রবন্ধ্ ইতযামদ।্ অসিংেয্
জীবনী্ ষ ঁচ্ছেও্ মতমন্জানাি্ ষচষ্টা্কচ্ছিচ্ছছন্ েুচ্ছগ্ েুচ্ছগ্িনীষীিা্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্ মকভাচ্ছব্
ষিলাচ্ছিশা্ কচ্ছিচ্ছছন।্ আিিা্ সব্ েুচ্ছগি্ িহাপুরুষচ্ছদি্ জীবনী্ পাঠ্্ কমি।্ জুমলয়াস্
সীজাি্ষথচ্ছক্শুরু্কচ্ছি্েিাস্এমেসন্পেথন্ত্সিস্ত্মবেযাত্ষনতাচ্ছদি্জীবনীই্আিিা্
পচ্ছড়্ ষফমল।্আিাি্িচ্ছন্পড়চ্ছছ্আিিা্শুধু্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভচ্ছেিই্প্রায়্শ’োচ্ছনি্
জীবনী্পচ্ছড়্মছলাি।্আিিা্িচ্ছন্িচ্ছন্প্রমতজ্ঞা্কমি্েুগ্েুগ্ধচ্ছি্িানুষ্িানুষচ্ছক্জয়্
কিচ্ছত্ আি্ প্রভাব্ মবস্তাি্ কিচ্ছত্ ষে্ কােথকি্ ধািো্ ষপাষে্ কচ্ছিচ্ছছ্ তাি্ প্রমতমে্
আমবষ্কাি্কিাি্কাচ্ছজ্আিিা্সিয়্আি্অথথবযচ্ছয়্কাপথেয্কিচ্ছবা্না। 
  
. 
  
আমি্বযমক্তগতভাচ্ছব্মনচ্ছজ্ষবশ্মকছু্িানুচ্ছষি্সাক্ষাৎকাি্মনই,্তাচ্ছদি্িচ্ছধয্অচ্ছনচ্ছকই্
মবশ্বমবেযাত।্তাচ্ছদি্িচ্ছধয্মছচ্ছলন্িাকথনী,্োঙ্কমলন্মে.্রুজচ্ছভে,্ওচ্ছয়ন্মে,্ইয়িং্ক্লাকথ,্
ষগবল,্ষিিী্মপকচ্ছফােথ,্িামেথন্জনসন।্এই্সব্েযাতনািাচ্ছদি্সাক্ষাৎকাি্মনচ্ছয়্আমি্
জানাি্ষচষ্টা্কমি্িানমবক্সম্পচ্ছকথি্ষক্ষচ্ছত্র্তািা্মক্ষকৌশল্কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়্মছচ্ছলন। 
  
এই্ সব্ িালিশলা্ মদচ্ছয়্আমি্ ষছাট্ট্ একো্ কমথকা্ বতমি্ কিলাি।্আমি্ এি্ নাি্
মদলাি”প্রমতপমত্ত্ও্বনু্ধলাভ”।্এোচ্ছক্ ষছাট্ট্বলাি্কািে্আচ্ছছ।্ ষগাড়ায়্এো্ ষছাট্টই্
মছল।্তচ্ছব্বতথিান্এো্ষবচ্ছড়্উচ্ছঠ্্প্রায়্ষদড়্ ন্টাি্এক্বকৃ্ততাচ্ছতই্ষপৌঁচ্ছচচ্ছছ।্ষবশ্
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কচ্ছয়ক্ বছি্ ধচ্ছি্ প্রমতমে্ মশক্ষাবচ্ছষথ্ মনউইয়চ্ছকথি্ কাচ্ছনথগী্ ইনমিমেউচ্ছে্ প্রাপ্তবয়স্কচ্ছদি্
সািচ্ছন্ষস্বকৃ্ততা্আমি্মদচ্ছয়্ষগমছ। 
  
. 
  
এই্ বকৃ্ততা্ মদচ্ছয়্আমি্ তাচ্ছদি্অনুচ্ছিাধ্ কচ্ছিমছ্ ষসো্ তাচ্ছদি্ বযবসা্আি্ সািামজক্
ষোগাচ্ছোচ্ছগ্ প্রতযক্ষভাচ্ছব্ কাচ্ছজ্ লামগচ্ছয়্ পিীক্ষা্ কিচ্ছত,্ তািপি্ আবাি্ মফচ্ছি্ এচ্ছস্
আিাচ্ছদি্জানাচ্ছত্তাচ্ছদি্অমভজ্ঞতা্আি্ফললাভ্ষকিন্হচ্ছলা।্সমতযই্চিৎকাি্একো্
দাময়ত্ব!্ এই্ সব্ স্ত্রী-পুরুষ্ োিা্ স্বভাবতই্ আচ্ছমান্নমতি্ জনয্ লালাময়ত,্ তািা্ নতুন্
ধিচ্ছনি্ ষকান্গচ্ছবষোগাচ্ছি্কাজ্কিাি্ ষপ্রিোয়্উৎফুল্ল্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্ন।্বয়স্কচ্ছদি্জনয্
িানমবক্ সম্পচ্ছকথি্এিন্ গচ্ছবষোগাি্ বলচ্ছত্এোই্ একচ্ছিবামিতীয়।্ এিন্আি্ মছল্
না। 
  
এ্বইমে্মঠ্ক্বই্ষলো্বলচ্ছত্ো্ষবাঝায়্ষতিনভাচ্ছব্ষলো্হয়্মন।্মশশু্ষেিন্কচ্ছি্
ষবচ্ছড়্ওচ্ছঠ্্ ষসভাচ্ছবই্এো্ ষবচ্ছড়্ওচ্ছঠ্।্এ্বই্ ষসই্গচ্ছবষোগাচ্ছি্লামলত্ হচ্ছয়্ ষবচ্ছড়্
ওচ্ছঠ্-ষস্ষবচ্ছড়্ওঠ্া্হাজাি্হাজাি্বয়স্কচ্ছদি্অমভজ্ঞতা্পুষ্ট্হচ্ছয়। 
  
ষবশ্ক’বছি্আচ্ছগ্প্রায়্ষপাি্কাচ্ছেথি্আকাচ্ছিি্একোনা্কাগচ্ছজ্আিিা্মকছু্মনয়ি্
ছামপচ্ছয়্মনচ্ছয়্কাজ্শুরু্কমি।্পচ্ছিি্বছি্আিও্বড়্একোনা্কােথ্ছাপালাি,্তািপি্
একোনা্ পমত্রকা,্ তািপি্ এচ্ছলা্ পিপি্ কতকগুচ্ছলা্ ষছাে্ বই।্ এচ্ছদি্ প্রচ্ছতযকোই্
আকাচ্ছি্আি্উচ্ছেচ্ছশয্প্রসামিত।্আি্এেন্পচ্ছনচ্ছিা্বছচ্ছিি্অমভজ্ঞতা্এবিং্গচ্ছবষোি্
ফলশ্রুমতচ্ছত্এচ্ছসচ্ছছ্এই্বইমে।্এ্বইচ্ছত্ ষে্সব্ মনয়ি্আিিা্ মলমপবি্কচ্ছিমছ্তা্
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শুধু্তত্ত্ব্বা্অনুিান্নয়।্েতই্অমবশ্বাসয্িচ্ছন্ ষহাক্আমি্ ষদচ্ছেমছ্এই্নীমত্কাচ্ছজ্
লামগচ্ছয়্বহু্িানুচ্ছষি্জীবচ্ছন্সমতযই্ববপ্লমবক্পমিবতথন্এচ্ছসচ্ছছ। 
  
একো্উদাহিে্ মদমে্ :্গত্বছি্এই্পাঠ্্গ্রহে্কিচ্ছত্আচ্ছসন্এিন্একজন্োি্
প্রমতষ্ঠাচ্ছন্কিথীি্সিংেযা্৩১৪্জন।্ষবশ্কবছি্োবৎ্মতমন্তাঁি্কিথীচ্ছদি্েচ্ছথেভাচ্ছব্
গামলগালাজ্আি্সিাচ্ছলাচনাই্কচ্ছি্এচ্ছসচ্ছছন।্সহৃদয়্ভমে,্কাচ্ছজ্প্রশিংসা্বা্উৎসাহ্
দান্তাি্িুচ্ছে্কেনও্ষকউ্ষশাচ্ছনমন।্এ্বইচ্ছত্ষে্নীমতি্কথা্আচ্ছছ্ষসগুচ্ছলা্পড়াি্
পি্ওই্মনচ্ছয়াগকতথামেি্জীবন্দশথন্অদু্ভতভাচ্ছব্পাচ্ছে্ষগল।্তাঁি্প্রমতষ্ঠাচ্ছন্আজ্জন্ম্
মনচ্ছয়চ্ছছ্এক্নতুন্উেীপনা,্নতুন্ষপ্রিো,্নতুন্মনষ্ঠা্আি্সহচ্ছোমগতাি্আদশথ।্মতনশ্
ষচৌেজন্শত্রু্মতনশ্ষচৌেজন্বনু্ধচ্ছতই্আজ্বদচ্ছল্ষগচ্ছছ।্মতমন্স্বয়িং্একবাি্ক্লাচ্ছসি্
সািচ্ছন্ষবশ্গবথভচ্ছি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্আিাি্প্রমতষ্ঠাচ্ছন্েেন্ষহঁচ্ছে্ঢুকতাি্ষকউ্অভযথথনা্
জানাচ্ছতা্ না্ বিিং্ আিাচ্ছক্ আসচ্ছত্ ষদচ্ছে্ আিাি্ কিথচািীিা্ অনয্ মদচ্ছক্ িুে্  ুমিচ্ছয়্
মনচ্ছতা।্ মকন্তু্আজ্তািা্সবাই্আিাি্বনু্ধ,্এিন্ মক্আিাি্দাচ্ছিায়ানও্আিায়্নাি্
ধচ্ছি্োচ্ছক।’ 
  
এই্মনচ্ছয়াগ্কতথামেি্বযবসাচ্ছত্আজ্প্রচুি্লাভ,্তাি্অবসিও্প্রচুি,্আি্সবচ্ছচচ্ছয়্ো্
গুরুত্বপূেথ্ তা্ হচ্ছলা্ মতমন্ তাঁি্ বযবসাচ্ছত্ আি্ পামিবামিক্ জীবচ্ছন্ অচ্ছঢল্ সুে্ লাভ্
কচ্ছিচ্ছছন। 
  
অসিংেয্ ষসলসিযান্ এই্ মনয়ি্ কাচ্ছজ্ লামগচ্ছয়্ তাচ্ছদি্ মবমক্রি্ িাত্রা্ দারুে্ বাড়াচ্ছত্
ষপচ্ছিচ্ছছন।্অচ্ছনচ্ছকই্আবাি্েুঁচ্ছজ্ষপচ্ছয়চ্ছছন্জীমবকাি্নতুন্মদগন্ত,্নতুন্পথ,্ষে্পথ্
তািা্ আচ্ছগ্ বৃথাই্ হাতচ্ছড়্  ুচ্ছিচ্ছছন।্ ষকান্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ কেথধাচ্ছিিাও্ তাচ্ছদি্ ক্ষিতা্
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বাড়াচ্ছত্ সক্ষি্ হচ্ছয়চ্ছছন।্ বাড়াচ্ছত্ ষপচ্ছিচ্ছছন্ তাচ্ছদি্আয়।্ একজন্ কেথধাি্ গতবছি্
জামনচ্ছয়মছচ্ছলন্ তাি্ িামহনা্ বছচ্ছি্ পাচঁ্ হাজাচ্ছিি্ িত্ ষবচ্ছড়্ ষগচ্ছছ্ মবচ্ছশষ্ কচ্ছি্ এই্
বইচ্ছয়্মলমেত্সতযগুচ্ছলা্মতমন্কাচ্ছজ্লাগান্বচ্ছলই।্আি্একজন,্মফলাচ্ছেলমফয়া্গযাস্
ওয়াকথস্ ষকাম্পানীি্ এক্ কেথধাি,্ তাি্ মকছুো্ ঔিতযপূেথ্ কিথীচ্ছদি্ সমঠ্কভাচ্ছব্
পমিচালনাি্অচ্ছোগযতাি্জনয্প্রায়্পদাবনমতি্িুচ্ছোিুমে্হন।্এই্মশক্ষা্গ্রহচ্ছেি্ফচ্ছল্
তাঁচ্ছক্ ষে্ পঁয়ষমট্ট্ বছি্ বয়চ্ছস্ পদাবনমত্ ষথচ্ছকই্ িক্ষা্ কচ্ছিমছল্ তাই্ নয়,্ বিিং্
পচ্ছদান্নমতি্সচ্ছে্বাড়মত্িাইচ্ছনি্সুচ্ছোগও্এচ্ছন্মদচ্ছয়মছল। 
  
ষবশ্ কচ্ছয়কবাি্ পাঠ্ক্রি্ ষশচ্ছষ্ ষকান্ ষকান্ সম্বধথনায়্ মশক্ষাগ্রহেকািী্ স্বািীচ্ছদি্ স্ত্রীিা্
উপমস্থত্হচ্ছয়্বচ্ছলচ্ছছন্ষে্তাঁচ্ছদি্স্বািীিা্এই্মশক্ষা্গ্রহে্কিাি্ফচ্ছল্তাচ্ছদি্সিংসাচ্ছি্
সুে্শামন্ত্ষবচ্ছড়চ্ছছ। 
  
বহুচ্ছলাক্এই্মশক্ষা্মনচ্ছয়্ষে্নতুন্ফল্লাভ্কচ্ছিন্তাচ্ছত্তািা্প্রায়ই্েুব্আশ্চেথ্হচ্ছয়্
োন।্ সবোই্ ষেন্ োদুমবদযাি্ িত।্ িাচ্ছঝ্ িাচ্ছঝ্ উৎসাচ্ছহি্ আমতশচ্ছেয্ তাঁিা্ আবাি্
িমববাচ্ছিও্আিাচ্ছক্বামড়চ্ছত্ষেমলচ্ছফান্কচ্ছিচ্ছছন,্কািে্আেচমল্লশ্ ন্টা্অচ্ছপক্ষা্কচ্ছি্
আবাি্বকৃ্ততা্শুরুি্সিয়্পেথন্ত্অচ্ছপক্ষা্কচ্ছি্তাচ্ছদি্সাফচ্ছলযি্কথা্জানাচ্ছনাি্বধেথ্
িােচ্ছত্পাচ্ছিন্মন। 
  
একজন্আবাি্গত্বছি্এই্মনয়চ্ছিি্উপি্ষকান্আচ্ছলাচনা্শুচ্ছন্এতই্মবচমলত্হচ্ছয়্
পচ্ছড়ন্ষে্ক্লাচ্ছস্বচ্ছসই্অনযানয্সকচ্ছলি্সচ্ছে্গভীি্িাত্পেথন্ত্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি্চচ্ছলন।্
িাত্প্রায়্মতনচ্ছেি্সিয়্বামকিা্সবাই্বামড়্মফচ্ছি্ষগচ্ছলন,্মকন্তু্মতমন্তাি্মনচ্ছজি্কৃত্
ভুল্ বুঝচ্ছত্ ষপচ্ছি্আি্সািচ্ছন্এক্নতুন্ঝলিচ্ছল্ভমবষযচ্ছতি্ িঙীন্ হাতছামন্ ষদচ্ছে্
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মতমন্এচ্ছতাই্উৎসামহত্হচ্ছয়্পচ্ছড়ন্ ষে্ মতমন্  ুচ্ছিাচ্ছত্পািচ্ছলন্না।্ওই্িাচ্ছত্ মতমন্
 ুচ্ছিাচ্ছত্ ষতা্ পািচ্ছলনই্ না্ পচ্ছিি্ মদন্ বা্ িাচ্ছতও্ পািচ্ছলন্ না।্ তাি্ উপলমি্ মছল্
এিনই। 
  
. 
  
ভদ্রচ্ছলাক্ ষক্ হচ্ছত্ পাচ্ছিন?্ ষকান্ সাদামসচ্ছধ্ অমশমক্ষত্ িানুষ্ হঠ্াৎ্ নতুন্ মকছু্ তত্ত্ব্
ষপচ্ছলই্ মেমন্আঁকচ্ছড়্ ধিচ্ছত্পাচ্ছিন্এিন্ ষকউ?্ না,্ তা্ নন–এ্ িকি্ মকছু্ ষিাচ্ছেই্
নয়?্ মতমন্ ষবশ্ িামজথত্ রুমচি্ িাশভামি্ প্রকৃমতি্ এক্ মশচ্ছেি্ বযবসায়ী,্ শহচ্ছিি্
নািজাদা্িানুষ্মতমন,্দুচ্ছো্ মবচ্ছদশী্মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্স্নাতক্আি্মতনচ্ছে্ভাষায়্অনগথল্
কথা্বলচ্ছতও্পাচ্ছিন। 
  
এই্পমিচ্ছেদ্ ষলোি্সিয়্এক্প্রাচীনপন্থী্অমভজাত্জািথান্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্কাছ্ ষথচ্ছক্
একোনা্ মচমঠ্্ পাই।্ ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ পূবথপুরুষিা্ প্রায়্ সকচ্ছলই্ বিংশানুক্রচ্ছি্
ষহাচ্ছহনচ্ছজালানথচ্ছদি্ হচ্ছয়্ সািমিক্ বামহনীচ্ছত্ কাজ্ কচ্ছিচ্ছছন।্ এক্ আন্ত-আেলামন্টক্
োত্রীবাহী্িীিাি্ষথচ্ছক্ষলো্তাঁি্মচমঠ্চ্ছত্মতমন্এই্মনয়ি্সম্বচ্ছন্ধ্ো্মলচ্ছেমছচ্ছলন্তাচ্ছত্
ষেন্ধিথীয়্শ্রিাি্স্পশথ্ষলচ্ছগ্মছল। 
  
আি্একজন,্ মনউইয়চ্ছকথি্এক্ মবশ্বমদযালচ্ছয়ি্ স্নাতক।্সািামজক্স্তচ্ছি্োি্ নাি্ ষবশ্
উঁচুচ্ছতই।্ভদ্রচ্ছলাক্ ষবশ্ধনী্আি্িস্ত্এক্কাচ্ছপথে্ বতমিি্কািোনাি্িামলক।্ মতমন্
জামনচ্ছয়মছচ্ছলন্ এই্ ধিচ্ছেি্ পিমতি্ িধয্ মদচ্ছয়্ ষচৌে্ সপ্তাচ্ছহ্ জনগচ্ছেি্ উপি্ প্রভাব্
মবস্তাচ্ছিি্ ষকৌশল্তাঁি্ চাি্বছচ্ছিি্কচ্ছলজ্জীবচ্ছনি্ মশক্ষাি্ ষচচ্ছয়্এো্অচ্ছনক্ ষবমশ্
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মশেচ্ছত্ষপচ্ছিচ্ছছন।্এো্মক্অসম্ভব?্হাসযকি?্না্অকেনীয়?্আপমন্অবশযই্ষে্ষকান্
িকি্ মবচ্ছশষে্ ষোগ্ কচ্ছিই্ এ্ বক্তবয্ উমড়চ্ছয়্ মদচ্ছত্ পাচ্ছিন।্আমি্ শুধু্ ষকান্ িকি্
িন্তবয্ ছাড়াই্ একজন্ িক্ষেশীল্আি্অতযন্ত্ সফল্ হাভােথ্ মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ স্নাতচ্ছকি্
বক্তবযই্ উচ্ছল্লে্ কিমছ্ িাত্র।্ ভদ্রচ্ছলাক্ তাঁি্ এই্ বক্তবয্ ষিচ্ছেমছচ্ছলন্ ১৯৩৩্ সাচ্ছলি্
২৩ষশ্ষফব্রুয়ািী্ষকান্সন্ধযায়্মনউইয়চ্ছকথি্ইচ্ছয়ল্ক্লাচ্ছব্প্রায়্ছ’শ্ষশ্রাতাি্সািচ্ছন। 
  
আিাচ্ছদি্ো্হওয়া্উমচত্তাি্সচ্ছে্তুলনা্কিচ্ছল্হাভাচ্ছেথি্মবেযাত্অধযাপক্উইমলয়াি্
ষজিস্একবাি্বচ্ছলন,্আিিা্আসচ্ছল্অধথ্জাগমিত।্আিিা্শুধু্আিাচ্ছদি্শািীমিক্
আি্িানমসক্ক্ষিতাি্একো্ কু্ষদ্র্অিংশই্কাচ্ছজ্লাগামে।্আিও্বযােযা্কচ্ছি্বলচ্ছল্
বলচ্ছত্হয়্ষে্ষকান্একজন্িানুষ্তাি্ক্ষিতাি্তুলনায়্ষঢি্অক্ষিতা্মনচ্ছয়ই্জীবন্
কাোয়।্ ষস্ তাি্ িচ্ছধয্ জচ্ছি্ থাকা্ বহু্ মবমচত্র্ নানা্ ধিচ্ছেি্ শমক্ত্ স্বভাবতই্ কাচ্ছজ্
লাগাচ্ছত্বযথথ্হয়। 
  
ষে্ শমক্ত্ আপমন্ স্বভাবতই্ কাচ্ছজ্ লাগাচ্ছত্ বযথথ্ ষসই্  ুিন্ত্ আি্ অবযবহৃত্ িূলধন্
আমবষ্কাি্কচ্ছি্তাচ্ছক্উন্নত্কচ্ছি্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছনাি্উচ্ছেচ্ছশযই্এই্বইচ্ছয়ি্প্রস্তাবনা। 
  
মপ্রন্সেন্ মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ প্রাক্তন্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ েিঃ্ জন্ মজ,্ মহচ্ছবন্ একবাি্ বচ্ছলমছচ্ছলন,্
মশক্ষা্হচ্ছলা্জীবচ্ছনি্নানা্অবস্থাি্ষিাকামবলা্কিাি্ষোগযতা্অজথন। 
  
এই্ বইচ্ছয়ি্ প্রথি্ মতনমে্ পমিচ্ছেদ্ পাঠ্্ কিাি্ পচ্ছিও্ েমদ্ আপমন্ জীবচ্ছনি্ নানা্
অবস্থাি্ ষিাকামবলা্ কিাি্ কাচ্ছজ্ মকছুো্ অমভজ্ঞতা্ না্ সঞ্চয়্ কচ্ছি্ থাচ্ছকন্ তাহচ্ছল্
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অন্ততিঃ্ আপনাি্ ষক্ষচ্ছত্র্ ধচ্ছি্ ষনচ্ছবা্ এ্ বই্ ষলো্ বযথথ।্ ষেচ্ছহতু্ হাবােথ্ ষস্পন্সাি্
বচ্ছলমছচ্ছলন,্‘মশক্ষাি্েথাথথ্উচ্ছেশয্হচ্ছলা্তাচ্ছক্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছনা,্শুধু্জ্ঞান্আহিে্নয়।’ 
  
আি্এ্বই্হল্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছনািই্বই। 
  
এই্ ভূমিকা্ অনযানয্ সবিকি্ ভূমিকাি্ িচ্ছতাই্ একেু্ ষবমশ্ দী থ্ হচ্ছয়্ ষগল।্ অতএব্
এোচ্ছনই্থািা্োক।্এেন্আসুন,্সিাসমি্কাচ্ছজি্কথায়্আমস।্আি্ষদমি্না্কচ্ছি্
প্রথি্পমিচ্ছেদ্ষথচ্ছকই্পড়চ্ছত্আিম্ভ্করুন। 
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প্রথি্ভাগ 
জনসিংচ্ছোচ্ছগি্প্রাথমিক্ষকৌশল 

  

প্রথি পতির্ছেদ 
অচ্ছনযি্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছবন্না 

  
১৯৩১্সাচ্ছলি্৭্ষি্তামিচ্ছে্মনউইয়কথ্শহচ্ছি্ষদো্মগচ্ছয়মছল্সবচ্ছচচ্ছয়্উচ্ছত্তজনাপূেথ্এক্
িানুষ্মশকাচ্ছিি্দৃশয।্প্রাচীন্এ্শহিোয়্এিন্দৃশয্ষকউ্আচ্ছগ্ষদচ্ছেমন।্কচ্ছয়ক্সপ্তাহ্
ষোঁজ্কিাি্পি্‘দু্বনু্দকবাজ’্ষক্রামলচ্ছক্কজা্কচ্ছিমছল্পুমলশ।্েুনী্ষক্রামলি্ধূিপাচ্ছন্
বা্ সূিায়্আসমক্ত্ মছল্না।্ ষস্ধিা্পড়চ্ছলা্ওচ্ছয়ি্এে্অযামভমনউচ্ছত্তাি্ ষপ্রমিকাি্
আবাচ্ছস। 
  
প্রায়শ’্ষদচ্ছড়ক্পুমলশ্আি্ষগাচ্ছয়ন্দা্তাি্উঁচু্তলাি্ষগাপন্আবাস্ ম চ্ছি্ষফচ্ছলমছল।্
ছাচ্ছদি্ িচ্ছধয্ ফুচ্ছো্ কচ্ছি্তািা্ ‘পুমলশ্ েুনকািী’্ ষক্রামলচ্ছক্কাঁদাচ্ছন্ গযাস্ ছমড়চ্ছয়্ ষবি্
কিাি্ ষচষ্টা্কিা্হয়।্এিপি্ পুমলশ্আচ্ছশপাচ্ছশি্বামড়চ্ছত্ ষিমশনগানও্বসাচ্ছলা–মঠ্ক্
তাি্পচ্ছিই্প্রায়্ ন্টাোচ্ছনক্ধচ্ছি্মনউইয়চ্ছকথি্মবলাসবহুল্আবাসন্এলাকা্জুচ্ছড়্ষশানা্
ষেচ্ছত্ লাগচ্ছলা্ মপস্তচ্ছলি্ শব্দ্ আি্ ষিমশনগাচ্ছনি্ আওয়াজ।্ ষক্রামল্ িালপত্র্ ষবাঝাই্
একোনা্ ষচয়াচ্ছিি্ মপছচ্ছন্ লুমকচ্ছয়্ এক্ নাগাচ্ছড়্ পুমলচ্ছশি্ মদচ্ছক্ গুমল্ চালামেল।্ দশ্
হাজাি্উদগ্রীব্িানুষ্লড়াই্ষদচ্ছে্চলচ্ছলা।্মনউইয়চ্ছকথি্িাস্তায়্এিন্দৃশয্আচ্ছগ্কেনও্
ষচাচ্ছে্পচ্ছড়মন। 

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

  
ষক্রামল্ ধিা্ পড়াি্ পি্ পুমলশ্ কমিশনাি্ িালরুমন্ জানান্ দু-বনু্দকবাজ্ ষলাকো্ মনউ্
ইয়চ্ছকথি্ইমতহাচ্ছস্ধিা্পড়া্সবচ্ছচচ্ছয়্সািং ামতক্অপিাধী।্কমিশনাি্আিও্জানান,্ষস্
একো্পালক্নড়চ্ছলও্েুন্কিচ্ছত্অভযস্ত।্মকন্তু্‘দু-বনু্দকবাজ’্ষক্রামলি্মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ্
ধািো্মক্িকি?্আিিা্তা্জানচ্ছত্ষপচ্ছিমছ্কািে্পুমলশ্েেন্তাি্ষগাপন্আস্তানায়্
গুমল্চালামেল্ষস্তেন্জনগেচ্ছক্উচ্ছেশয্কচ্ছি্একো্ মচমঠ্্ মলেমছল।্ষলোি্ফাঁচ্ছক্
তাি্ষদচ্ছহি্নানা্আ াত্ষথচ্ছক্ঝিা্িচ্ছক্তি্ধািা্কাগচ্ছজি্বুচ্ছক্লালচ্ছচ্আভা্ফুমেচ্ছয়্
তুচ্ছলমছল।্মচমঠ্চ্ছত্ষক্রামল্মলচ্ছেমছল্:্আিাি্ষকাচ্ছেি্মনচ্ছচ্ঢাকা্আচ্ছছ্এক্ক্লান্ত্অথচ্
দয়াদ্রথ্হৃদয়-ষস্হৃদয়্কািও্ক্ষমত্কচ্ছি্না। 
  
এি্অে্মকছুক্ষে্আচ্ছগ্ষক্রামল্লিং্আইলযাচ্ছে্এক্গ্রািয্িাস্তায়্বহ্হুচ্ছল্লাচ্ছড়্িত্ত্মছল।্
আচিকা্একজন্পুমলশ্িাস্তায়্িাো্ওি্গামড়ি্কাচ্ছছ্এচ্ছস্বচ্ছল,্‘আপনাি্লাইচ্ছসন্সো্
একবাি্ষদমে।’ 
  
ষকান্কথা্না্বচ্ছল্ষক্রামল্বনু্দক্ষবি্কচ্ছি্ পুমলশমেচ্ছক্সীচ্ছসি্গুমলচ্ছত্ঝাঁঝিা্কচ্ছি্
ষদয়।্ অমফসািমে্ িৃতুযি্ ষকাচ্ছল্ ঢচ্ছল্ পড়চ্ছতই্ ষক্রামল্ গামড়্ ষথচ্ছক্ ষনচ্ছি্ তাি্
মিভলবািো্ষকচ্ছড়্মনচ্ছয়্আিও্একঝাঁক্গুমল্কিচ্ছলা।্আি্এই্েুনীই্মক্না্বচ্ছলমছল্
:্‘আিাি্ষকাচ্ছেি্মনচ্ছচ্ঢাকা্আচ্ছছ্এক্ক্লান্ত্অথচ্দয়াদ্রথ্হৃদয়–ষস্কািও্ক্ষমত্কচ্ছি্
না।’ 
  
ষক্রামলচ্ছক্ ববদুযমতক্ষচয়াচ্ছি্প্রােদে্ ষদওয়া্হয়।্ ষস্েেন্ মসিং্ মসিং্কািাগাচ্ছিি্িিে্
কুমঠ্চ্ছত্হামজি্হচ্ছলা্তেন্হয়চ্ছতা্তাি্বলা্উমচত্ মছল্ :্ িানুষ্ েুন্কিাি্ পুিস্কাি্
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মহচ্ছসচ্ছব্এোই্পামে।্ মকন্তু্ না,্ ষস্ ো্ বলচ্ছলা্তা্ হচ্ছলা্ :্ ‘আমিক্ষাি্ বদচ্ছল্এোই্
আমি্ষপলাি।’ 
  
এই্কামহনীি্ বক্তবয্ হচ্ছলা্ এই্ :্ ‘দু-বনু্ধকবাজ’্ ষক্রামল্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষিাচ্ছেই্ ষদাষ্ মদচ্ছত্
চায়মন। 
  
অপিাধীচ্ছদি্ িচ্ছধয্ এো্ মক্ ষকান্ অবাস্তব্ আচিে্ িচ্ছন্ কচ্ছিন্ আপনািা?্ তা্ েমদ্
ভাচ্ছবন্তাহচ্ছল্এো্একবাি্শুনুন। 
  
‘আিাি্জীবচ্ছনি্ ষসিা্ িুহূতথগুচ্ছলা্িানুষচ্ছক্আনন্দ্ষদবাি্জনযই্বযয়্কচ্ছিমছ,্তাচ্ছদি্
নানাভাচ্ছব্সাহােয্কচ্ছিমছ,্বদচ্ছল্ো্ষপচ্ছয়মছ্তা্হচ্ছলা্মনন্দা,্আি্তাড়া্োওয়া্পলাতক্
ষকান্িানুচ্ছষি্জীবন। 
  
এ্ হচ্ছলা্ অল্ কযাচ্ছপাচ্ছনি্ কথা।্ ষজচ্ছন্ িােচ্ছত্ পাচ্ছিন,্ ষস্ মছচ্ছলা্ এেনও্ পেথন্ত্
আচ্ছিমিকাি্জনগচ্ছেি্এক্নম্বি্শত্রু-মশকাচ্ছগাচ্ছত্ ষসই্ মছল্সবচ্ছচচ্ছয়্ভয়ঙ্কি্োকাত্
দচ্ছলি্ষনতা।্কযাচ্ছপানও্ মনচ্ছজি্ষদাষ্ষদেচ্ছত্পায়মন।্ষস্আসচ্ছল্ মনচ্ছজচ্ছক্জনগচ্ছেি্
উপকািী্ বনু্ধ্ বচ্ছলই্ভাবচ্ছতা-একজন্অপ্রশিংমসত্জনচ্ছসবক্আি্জনসাধািেই্তাচ্ছক্
ভুল্বুচ্ছঝ্সম্মান্ষদয়মন। 
  
মঠ্ক্ এই্ িকিই্ কচ্ছিমছল্ োচ্ সুলজ,্ ষনওয়াচ্ছকথ্ দুবৃত্তদচ্ছলি্ গুমলচ্ছত্ ঝাঁঝিা্ হচ্ছয়্
োওয়াি্আচ্ছগ।্ মনউইয়চ্ছকথি্অনযতি্একজন্জ নয্ ছুঁচ্ছচা্োচ্ সুলতূ্েবচ্ছিি্কাগচ্ছজ্
এক্সাক্ষাৎকাচ্ছি্বচ্ছল্ষস্একজন্জনদিদী।্ষস্মনচ্ছজও্তাই্মবশ্বাস্কিচ্ছতা।্মসিং্মসিং্
কািাগাচ্ছিি্ওয়াচ্ছেথন্লচ্ছয়চ্ছজি্সচ্ছে্আিাি্এই্মবষচ্ছয়্ষবশ্মকছু্ মচত্তাকষথক্পত্রালাপ্
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হয়।্মতমন্স্বীকাি্কচ্ছিন,্‘মসিং্মসিংচ্ছয়ি্েুব্কি্অপিাধীই্মনচ্ছজচ্ছক্ষদাষী্বচ্ছল্ভাচ্ছব।্
তািা্আিাি্আপনাি্িতই্িানুষ্আি্ষসই্কািচ্ছেই্তািা্েুমক্ত্োড়া্কচ্ছি্ষবাঝাচ্ছত্
চায়।্ওিা্ বুমঝচ্ছয়ও্ মদচ্ছত্প্রস্তুত্তািা্ ষকান্ মসনু্দক্ ষকন্ভাচ্ছঙ্বা্গুমলই্বা্ চালায়্
ষকন।্ ওচ্ছদি্ ষবমশি্ ভাগই্ নানা্ িকি্ েুমক্ত্ োড়া্ কচ্ছি্ তাচ্ছদি্ সিাজমবচ্ছিাধী্
কাজকচ্ছিথি্ সাফাই্ মদচ্ছত্ চায়,্ ষস্ েুমক্ত্ ভুল্ বা্ েুমক্তগ্রাহয্ োই্ ষহাক।্ তাচ্ছদি্ ষবশ্
ষজািাচ্ছলা্ষশষ্কথা্হচ্ছলা্তাচ্ছদি্কেনই্আেক্কিা্উমচত্হয়মন। 
  
েমদ্অল্কযাচ্ছপান,্ ‘দু-বনু্দক্বাজ’্ ষক্রামল,্োচ্ সুলজ্বা্ ষজলোনাি্ওই্সািং ামতক্
ষলাকগুচ্ছলা্ মনচ্ছজচ্ছদি্ ষকানভাচ্ছবই্ ষদাষী্ বচ্ছল্না্ভাচ্ছব–তাহচ্ছল্আিিা্ ষেসব্িানুচ্ছষি্
সিংস্পচ্ছশথ্আমস্তাচ্ছদি্বযাপািো্মক্িকি? 
  
পিচ্ছলাকগত্ জন্ ওয়ানাচ্ছিকাি্ একবাি্ স্বীকাি্ কচ্ছিন্ :্ ‘মত্রশ্ বছি্ আচ্ছগ্ উপলমি্
কচ্ছিমছলাি্কাউচ্ছক্ মতিস্কাি্কিা্ ষবাকামি।্আিাি্ মনচ্ছজি্ দুবথলতাগুচ্ছলা্ দূি্ কিচ্ছত্
আিায়্কি্ঝাচ্ছিলা্সহয্কিচ্ছত্হয়মন্কািে্এো্না্ বুচ্ছঝ্উপায়্ মছল্না্ ষে্ইশ্বি্
সকলচ্ছক্সিান্বুমি্ষদনমন।‘ 
  
ওয়ানাচ্ছিকাি্এ্ মশক্ষা্ গ্রহে্কচ্ছিমছচ্ছলন্ ষবশ্আচ্ছগ্ভাচ্ছগই,্ মকন্তু্আিাি্ ষবলায়্তা্
হয়মন।্প্রায়্শতাব্দীি্এক্তৃতীয়ািংশ্হাতচ্ছড়্ষবড়াবাি্আচ্ছগ্আিাি্উপলমি্হয়মন্ষে্
শতকিা্নব্বই্জন্িানুষই্মনচ্ছজি্ষদাষ্ষদচ্ছেও্কেনও্আম-সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্চায়্
না। 
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সিচ্ছলাচনা্কিা্বৃথা,্কািে্এচ্ছত্িানুষ্সাবধানী্হচ্ছয়্পচ্ছড়্আি্স্বভাবতই্ষস্মনচ্ছজি্
কাজ্ সিথথন্ কিাি্ পথ্ ষোঁচ্ছজ।্ সিাচ্ছলাচনা্ িািামক্ মজমনস্ ষেচ্ছহতু্ এো্ িানুচ্ছষি্
অহমিকাচ্ছক্আ াত্ কচ্ছি,্ তাি্আমগচ্ছবথ্ মচড়্ ধচ্ছি্আি্ তাি্ ফচ্ছল্ ষস্ ষসো্  ৃোি্
ষচাচ্ছে্ষদো্শুরু্কচ্ছি। 
  
জািথান্ ষসনাবামহনীচ্ছত্ ষকান্ বসমনকচ্ছক্ ষকান্  েনা্  েচ্ছল্ সচ্ছে্ সচ্ছেই্ ষকান্ িকি্
অমভচ্ছোগ্ ষপশ্ কিচ্ছত্ বা্ সিাচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্ ষদওয়া্ হয়্ না।্ প্রথচ্ছি্ তাি্ ষক্রাধ্
প্রশমিত্কচ্ছি্িাথা্ঠ্াো্কিচ্ছত্বলা্হয়।্ ষস্েমদ্সচ্ছে্সচ্ছে্ ষকান্অমভচ্ছোগ্আচ্ছন্
তাহচ্ছল্তাচ্ছক্শামস্ত্ষদয়া্হয়।্ঈশ্বি্জাচ্ছনন,্সাধািে্িানুচ্ছষি্জীবচ্ছনও্এিকি্ মকছু্
লাইন্থাকচ্ছল্ভাচ্ছলা্হচ্ছতা–ষেিন্হাতশাগ্রস্ত্বাবা্িা,্ যানি্ যানি্কিা্বউ্বা্পচ্ছিি্
মছদ্র্েুঁচ্ছজ্ষফিা্জ নয্সব্িানুচ্ছষি্জনয। 
  
ইমতহাচ্ছসি্হাজাি্হাজাি্পাতায়্এিকি্সিাচ্ছলাচনাি্অসািতাি্উদাহিে্েুঁচ্ছজ্পাচ্ছবন্
আপনািা।্ ষেিন্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্ বলা্ োয়্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্ রুজচ্ছভে্ আি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্
েযাফচ্ছেি্মবেযাত্ষসই্ঝগড়া-ষে্ঝগড়াি্ফচ্ছল্মিপাবমলকান্দল্প্রায়্ষভচ্ছঙ্োয়্আি্
উচ্ছরা্উইলসন্ ষহায়াইে্হাউচ্ছস্ ষঢাকাি্ সুচ্ছোগ্ ষপচ্ছয়্োন।্এি্ফচ্ছল্ মবশ্বেুচ্ছি্ মতমন্
আচ্ছলাচ্ছকাজ্জ্বল্ষলোি্সৃমষ্ট্কচ্ছি্ইমতহাচ্ছসি্ধািাোই্বদচ্ছল্ষদন। 
  
সব্বযাপাি্একেু্েমতচ্ছয়্ষদো্োক।্১৯০৮্সাচ্ছল্মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্েেন্ষহায়াইে্
হাউস্তযাগ্কচ্ছিন্মতমন্েযাফেচ্ছক্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্বানাচ্ছলন।্এিপি্মতমন্আমেকায়্মসিংহ্
মশকাি্ কিচ্ছত্ চচ্ছল্ োন।্ মফচ্ছি্ এচ্ছসই্ মতমন্ ষফচ্ছে্ পড়চ্ছলন।্ মতমন্ েযাফেচ্ছক্ তাি্
িক্ষনশীলতাি্জনয্ভৎথসনা্কচ্ছি্মনচ্ছজই্তৃতীয়্বাচ্ছিি্জনয্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্পচ্ছদ্নতুন্দল্
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গঠ্ন্ কচ্ছি্ প্রমতিমিতা্ কিাি্ বযবস্থা্ কচ্ছি্ ষফলচ্ছলন।্ ঝগড়াো্ ষবশ্ ষ ািাচ্ছলা্ হচ্ছয়্
উঠ্চ্ছলা।্ এি্ পচ্ছিই্ মনবথাচন্ এচ্ছলা,্ তাচ্ছত্ উইমলয়াি্ হাওয়ােথ্ েযাফে্ আি্ তাি্
মিপাবমলকান্দচ্ছলি্দারুে্পিাজয়্ েল-তািা্িাত্র্দুচ্ছো্িাজয্দেল্কিচ্ছত্পািচ্ছলন–
ভািিন্ট্আি্উো।্প্রাচীন্দলোি্এিন্হাি্কেনও্হয়মন। 
  
. 
  
মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্েযাফেচ্ছকই্ষদাষ্মদচ্ছয়মছচ্ছলন,্মকন্তু্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্েযাফে্মক্মনচ্ছজচ্ছক্
ষদাষী্িচ্ছন্কচ্ছিন?্অবশযই্না।্অশ্রুসজল্ষচাচ্ছে্েযাফে্বচ্ছলন্:্‘আমি্বুঝচ্ছত্পািমছ্
না্অনয্আি্মকছু্আমি্কিচ্ছত্পািতাি্মক্না।’ 
  
এেন্ষদাষো্কাি্রুজচ্ছভচ্ছেি্না্েযাফচ্ছেি?্সমতয্কথা্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্আমি্ষসো্জামন্
না,গ্রাহযও্ কমি্ না।্ ষে্ কথাো্ ষবাঝাচ্ছত্ চাই্ তা্ হচ্ছলা্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্ রুজচ্ছভচ্ছেি্ ওই্
সিাচ্ছলাচনাচ্ছতও্ েযাফে্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষদাষী্ বচ্ছল্ ভাচ্ছবন্ মন।্ বিিং্ এো্ সজল্ ষচাচ্ছে্
েযাফেচ্ছক্আমসিপথে্কিচ্ছত্আি্ভাবচ্ছত্বাধয্কচ্ছিমছল্ ষে্ মতমন্আি্ মকছু্কিচ্ছত্
পািচ্ছতন্মক্না। 
  
এছাড়া্ধরুন,্মেপে্ষোি্ষতল্ষকচ্ছলঙ্কািীি্কথাোই।্বযাপািো্িচ্ছন্আচ্ছছ?্বযাপািো্
বছচ্ছিি্পি্বছি্েবচ্ছিি্কাগচ্ছজ্আচ্ছলাড়ন্তুচ্ছলমছল।্সািা্ষদচ্ছশই্এচ্ছত্প্রায়্কাঁপন্
ধচ্ছিমছল।্আজচ্ছকি্মদচ্ছন্োিা্জীমবত্আচ্ছছন্তাঁিা্জাচ্ছনন্আচ্ছিমিকাি্জনজীবচ্ছন্এি্
ষচচ্ছয়্সািং ামতক্কাে্আি্কেনও্ চ্ছেমন্ষসই্ষকচ্ছলঙ্কািীি্বযাপািো্মছচ্ছলা্এইিকি্:্
হামেথিংচ্ছয়ি্ িন্ত্রীসভাি্ ইমন্টমিয়ি্ ষসচ্ছক্রোমি্ অযালবােথ্ ফচ্ছলি্ উপি্ দাময়ত্ব্ ষদওয়া্ হয়্
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এক্ মহল্আি্ মেপে্ ষোচ্ছিি্ সিংিমক্ষত্সিকামি্ ষতল্ ভাোি্ মলজ্ মদচ্ছত–এই্ ষতল্
ভাোি্ষনৌ্বামহনীি্ভমবষযৎ্বযবহাচ্ছিি্জনযই্িাো্মছল।্ষসচ্ছক্রোমি্মক্প্রমতচ্ছোমগতাি্
িধয্মদচ্ছয়্দি্ষেচ্ছকমছচ্ছলন্িচ্ছন্হয়?্না,্মতমন্ওই্দারুে্লাভজনক্চুমক্তি্বযাপািো্
তাি্বনু্ধ্এেওয়ােথ্এল্ষোচ্ছহমনচ্ছক্মদচ্ছয়্ষদন।্ষোচ্ছহমন্মক্কিচ্ছলন?্মতমন্তাি্বনু্ধ্
ষসচ্ছক্রোমি্ ফলচ্ছক্ ‘ধাি’্ মহচ্ছসচ্ছব্ মদচ্ছয়মছচ্ছলন্ প্রায়্ লাে্ োচ্ছনক্ েলাি।্ তািপি্
ষসচ্ছক্রোমিি্ ফল্ প্রায়্ বস্বিতামন্ত্রক্ পচ্ছথ্ েুক্তিাষ্ট্রীয়্ ষনৌবহিচ্ছক্ ওই্ এলাকায়্ মগচ্ছয়্
প্রমতচ্ছোগী্বযবসায়ীচ্ছদি্‘এক্মহল’্মিজাচ্ছভথ্তাচ্ছদি্বতল্রূপ্সূ্তপ্বযবহাি্কিা্মনবৃত্ত্
কচ্ছি্হমেচ্ছয়্ষদবাি্আচ্ছদশ্ষদন।্প্রমতচ্ছোমগিা্বনু্দক্আি্ষবচ্ছয়াচ্ছনচ্ছেি্িুচ্ছে্হচ্ছে্মগচ্ছয়্
বাধয্ হচ্ছয়ই্ আদালচ্ছতি্ িািস্থ্ হচ্ছলন–আি্ তাি্ ফচ্ছলই্ মেপে্ ষোচ্ছিি্ দশ্ ষকামে্
েলাচ্ছিি্ ষকচ্ছলঙ্কািী্ ফাস্ হচ্ছয়্ ষগল।্এি্ফচ্ছল্ ষে্ দুগথন্ধ্ ষবমিচ্ছয়্এচ্ছলা্ ষসো্ এতই্
পচন্ধিা্ ষে্হামেথিং্শাসন্বযবস্থাোই্ধ্বিংস্হচ্ছয়্ ষগচ্ছলা।্তাছাড়াও্এিই্সচ্ছে্সািা্
ষদশো্  ৃোয়্ মশউচ্ছি্ উঠ্চ্ছলা,্ মিপাবমলকান্ দলও্ এচ্ছস্ দাঁড়াচ্ছলা্ ভাঙচ্ছনি্ িুচ্ছে্ আি্
অযালবােথ্ মব.্ফচ্ছলি্জায়গা্হচ্ছলা্কািাগাচ্ছি।্ .্ফলচ্ছক্সকচ্ছলই্প্রচেভাচ্ছব্ষদাষাচ্ছিাপ্
কিচ্ছলাজনজীবচ্ছন্ এধিচ্ছনি্ অমভেুক্ত্ ষকউ্ হয়মন।্ মকন্তু্ তাচ্ছত্ মতমন্ মক্ অনুচ্ছশাচনা্
কচ্ছিমছচ্ছলন?্ কেনও্ না!্ ষবশ্ কচ্ছয়ক্ বছি্ পচ্ছি্ হাবথােথ্ হুভাি্ এক্ জনসিাচ্ছবচ্ছশ্
বকৃ্ততায়্জামনচ্ছয়মছচ্ছলন্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্হামেথিংচ্ছয়ি্ িৃতুযি্কািে্ মছল্িানমসক্ মবপেথয়্আি্
দুভথাবনা।্কািে্এক্বনু্ধ্তাি্সচ্ছে্ মবশ্বাস াতকতা্কচ্ছি।্ মিচ্ছসস্ফল্েেন্কথাো্
শুচ্ছনমছচ্ছলন্ মতমন্ ষচয়াি্ ষচচ্ছড়্ লামফচ্ছয়্ উচ্ছঠ্্ সজল্ ষচাচ্ছে্ মনচ্ছজি্ ভাগযচ্ছকই্ মধক্কাি্
জামনচ্ছয়্মচৎকাি্কচ্ছি্ওচ্ছঠ্ন্:্মক!্হামেথিংচ্ছক্ফল্মবশ্বাস াতকতা্কচ্ছিচ্ছছ?্কেনও্না।্
আিাি্ স্বািী্ ষকানমদন্ কািও্ সচ্ছে্ মবশ্বাস াতকতা্ কচ্ছিন্ মন।্ এই্ বামড়ো্ সমূ্পেথ্
ষসানায়্ িুচ্ছড়্ মদচ্ছলও্ আিাি্ স্বািী্ ষলাচ্ছভ্ পড়চ্ছবন্ না।্ তািই্ সচ্ছে্ আসচ্ছল্
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মবশ্বাস াতকাত্ কিা্ হচ্ছয়চ্ছছ্ আি্ েুপকাচ্ছষ্ঠ্ তাচ্ছকই্ েীশুখ্রীচ্ছষ্টি্ িত্ কু্রশমবি্ কিা্
হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
এই্ হচ্ছলা্ বযাপাি,্ িানব্ চমিচ্ছত্রি্ কাজই্ এই,্ ষদাষীিা্ সবসিয়ই্ মনচ্ছজচ্ছক্ ছাড়া্
সকলচ্ছকই্ষদাষাচ্ছিাপ্কচ্ছি্চচ্ছল।্আিিা্সকচ্ছলই্এই্িকি।্অতএব্আপমন্বা্আমি্
েেন্ আজ্ বা্ কাল্ অনয্ কাউচ্ছক্ সিাচ্ছলাচনা্ কিাি্ জনয্ উৎসামহত্ হচ্ছবা্ তেন্
আিাচ্ছদি্ িচ্ছন্ িাো্ দিকাি্ অল্ কযাচ্ছপান,্ ‘দু্ বনু্দকবাজ’্ ষক্রামল্ আি্ অযালবােথ্
ফলচ্ছক।্আিাচ্ছদি্অনুভব্কিচ্ছত্হচ্ছব্সিাচ্ছলাচনা্অচ্ছনকো্ষপাষা্পায়িাি্িতই।্এো্
সবসিচ্ছয়ই্ মনচ্ছজচ্ছদি্  চ্ছি্ মফচ্ছি্ আচ্ছস।্ আিাচ্ছদি্ আিও্ উপলমি্ কিচ্ছত্ হচ্ছব্ ষে্
ষলাকচ্ছক্আিিা্ মঠ্ক্পচ্ছথ্আনচ্ছত্চাইমছ্বা্ ষদাষ্ মদচ্ছত্চাইমছ্ ষস্সম্ভবত্আমপক্ষ্
সিথথে্কিচ্ছত্আি্উচ্ছে্আিাচ্ছদিই্ষদাষাচ্ছিাপ্কিচ্ছব।্তাছাড়াও্হয়চ্ছতা্বা্ষসই্শান্ত্
েযাফচ্ছেি্িতই্বলচ্ছব,্আমি্বুঝচ্ছত্পামিছ্না্অনয্আি্মকছু্আমি্কিচ্ছত্পািতাি্মক্
না। 
  
. 
  
১৮৬৫্সাচ্ছলি্১৫ই্এমপ্রচ্ছলি্এক্শমনবাচ্ছিি্সকাচ্ছল্আব্রাহাি্মলঙ্কন্সস্তাদচ্ছিি্এক্
সিাইোনাি্ হল চ্ছিি্ শয়নগৃচ্ছহ্ িৃতুযশেযায়্ শাময়ত্ মছচ্ছলন।্ ষস্  ি্ মছল্ ষফাচ্ছেথি্
নােযশালাি্ মঠ্ক্সািচ্ছনি্িাস্তায়,্ ষে্নােযশালায়্রুথ্তাচ্ছক্গুমল্কচ্ছি।্ মলঙ্কচ্ছনি্দী থ্
ষদহ্অমত্ষছাে্একোনা্শেযায়্আড়াআমড়্অবস্থায়্শাময়ত্মছল।্মবছানাি্মঠ্ক্িাথাি্
মদচ্ছক্ োঙাচ্ছনা্ মছল্ অতযন্ত্ সস্তা্ ষিাসা্ বনমহউি্ মবেযাত্ ছমব্ ‘মদ্ হসথ্ ষফয়াচ্ছিি’্
প্রমতমলমপ্আি্ চ্ছিি্িচ্ছধয্হলচ্ছদ্আচ্ছলা্ছমড়চ্ছয়্চচ্ছল্মছল্একো্মবষণ্ণ্গযাচ্ছসি্আচ্ছলা। 
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িৃতুয্পথোত্রী্মলঙ্কচ্ছনি্পাচ্ছশ্দাঁমড়চ্ছয়্ষসচ্ছক্রোমি্অব্ওয়াি্িযানেন্বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘ওই্
ষে্শাময়ত্িচ্ছয়চ্ছছন্পৃমথবীি্সবাি্ষচচ্ছয়্ষোগয্একজন্শাসক।‘ 
  
. 
  
জনগচ্ছেি্ সচ্ছে্ ষোগাচ্ছোচ্ছগি্ বযাপাচ্ছি্ মলঙ্কচ্ছনি্ সাফচ্ছলযি্ িহসয্ মক?্আমি্ দশ্ বছি্
ধচ্ছি্আব্রাহাি্ মলঙ্কচ্ছনি্জীবনী্ পাঠ্্কচ্ছিমছ্আি্তািই্সচ্ছে্ মতন্ বছি্ বযয়্কচ্ছিমছ্
অজানা্ মলঙ্কন’্ নাচ্ছি্ একোনা্ বই্ সিংচ্ছশাধন্ কচ্ছি্ মলেচ্ছত।্ আিাি্ মবশ্বাস্ ষকাচ্ছনা্
িানুচ্ছষি্ পচ্ছক্ষ্ ো্ সম্ভব্ ষসই্ ভাচ্ছবই্আমি্ মলঙ্কচ্ছনি্ বযমক্তত্ব্এবিং্ পামিবামিক্জীবন্
সম্পচ্ছকথ্পুঙ্খানুপুঙ্খ্আি্সমূ্পেথ্জ্ঞান্লাচ্ছভি্ষচষ্টা্কচ্ছিমছ;্ মবচ্ছশষ্কচ্ছি্আমি্জানাি্
ষচষ্টা্কচ্ছিমছ্মলঙ্কচ্ছনি্জনসিংচ্ছোচ্ছগি্পিমতচ্ছক।্মতমন্মক্সিাচ্ছলাচনায়্মবশ্বাসী্মছচ্ছলন?্
হযাঁ,্তাই।্ইমেয়ানাি্মপমজয়ন্ক্রীক্উপতযকায়্তরুে্বয়চ্ছস্মতমন্ষে্শুধু্সিাচ্ছলাচনাই্
কিচ্ছতন্তা্নয়্বিিং্িানুষচ্ছক্বযে্কিাি্িধয্মদচ্ছয়্মতমন্মচমঠ্্আি্কমবতা্মলেচ্ছতন।্
মচমঠ্পত্রগুচ্ছলা্ মতমন্আবাি্গ্রািয্পচ্ছথি্ বুচ্ছক্ছমড়চ্ছয়্ মদচ্ছতন্োচ্ছত্ ষসগুচ্ছলা্অবধামিত্
ভাচ্ছবই্পমথচ্ছকি্নজচ্ছি্পচ্ছড়।্এই্সব্ মচমঠ্ি্িচ্ছধয্একোি্জনয্প্রচে্আপমত্ত্ওচ্ছঠ্্
আি্ষসো্সািা্জীবনই্উত্তপ্ত্জ্বালাি্সৃমষ্ট্কচ্ছিমছল। 
  
এছাড়াও্ মলঙ্কন্ ইমলনচ্ছয়ি্ মরিংমফচ্ছে্একজন্বযবহািজীবী্ মহচ্ছসচ্ছব্কাজ্শুরু্কিাি্
পচ্ছিও্ মতমন্তাি্ মবচ্ছিাধীচ্ছদি্ ষোলােুমল্ ভাচ্ছবই্আক্রিে্কচ্ছি্ েবচ্ছিি্কাগচ্ছজ্ মচমঠ্্
প্রকাশ্কিচ্ছতন।্একাচ্ছজ্একবাি্মতমন্অতযন্ত্বাড়াবামড়্কচ্ছি্ষফচ্ছলন। 
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১৮৪২্সাচ্ছলি্শিঙ্কাচ্ছল্মতমন্ষজিস্মশেস্নাচ্ছি্এক্গমবথত্অথচ্কলহমপ্রয়্আইমিশ্
িাজনীমতকচ্ছক্ বযে্ কচ্ছিন।্ মলঙ্কন্ মরিংমফে্ জানথাচ্ছল্ এক্ ষবনািা্ মচমঠ্চ্ছত্ ওই্
ষলাকমেচ্ছক্ ঠ্াট্টা্ কচ্ছি্ মকছু্ ষলচ্ছেন।্ সািা্ শহিই্ তাচ্ছত্ অট্টহামসচ্ছত্ ষফচ্ছে্ পচ্ছড়।্
স্পশথকাতি্আি্গমবথত্শীেস্এচ্ছত্প্রায়্ষক্রাচ্ছধ্ষফচ্ছে্পচ্ছড়ন।্মতমন্েুঁচ্ছজ্ষবি্কচ্ছিন্
মচমঠ্ি্ষলেকচ্ছক,্তািপি্তাঁি্ষ াড়ায়্চচ্ছড়্মলঙ্কচ্ছনি্ষোঁচ্ছজ্ষবমিচ্ছয়্পচ্ছড়ন।্মলঙ্কনচ্ছক্
ষপচ্ছয়ই্ মতমন্ তাচ্ছক্ িিেুচ্ছি্আহ্বান্ জানাচ্ছলন।্ মলঙ্কন্ অবশয্ লড়াই্ কিচ্ছত্ ইেুক্
মছচ্ছলন্না।্মতমন্িিেুচ্ছিি্মবচ্ছিাধী্মছচ্ছলন–মকন্তু্এ্বযাপাি্ষথচ্ছক্তাি্ষবমিচ্ছয়্আসাি্
ষকান্ সম্ভাবনাই্ মছল্ না্কািে্তাঁচ্ছক্ সম্মান্ বাঁচাচ্ছত্ হচ্ছতা।্তাঁচ্ছক্অস্ত্র্ ষবচ্ছছ্ মনচ্ছত্
সুচ্ছোগ্ ষদওয়া্ হচ্ছলা।্ ষেচ্ছহতু্ তাি্ ষবশ্ বড়্ বড়্ লম্বা্ হাত্ মছল্ মতমন্ অশ্বাচ্ছিাহীি্
উপেুক্ত্চওড়া্তচ্ছিায়ালই্ ষবচ্ছছ্ মনচ্ছলন।্তািপি্ওচ্ছয়ি্পচ্ছয়চ্ছন্টি্একজন্স্নাতচ্ছকি্
কাচ্ছছ্ তচ্ছিায়াি্ ষেলা্ মশেচ্ছত্ আিম্ভ্ কিচ্ছলন।্ লড়াইচ্ছয়ি্ মদচ্ছন্ মলঙ্কন্ আি্ শীেস্
মিমসমসমপ্ নদীি্তীচ্ছি্ বালুকাচ্ছবলায়্আিৃতুয্ লড়াইচ্ছয়ি্জনয্ বতমি্ হচ্ছলন।্ মকন্তু্ ষশষ্
িুহূচ্ছতথ্প্রায়্দুজচ্ছনিই্বনু্ধিা্এচ্ছস্লড়াই্বন্ধ্কিাি্বযবস্থা্কিচ্ছলা। 
  
মলঙ্কচ্ছনি্জীবচ্ছন্এোই্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্সবচ্ছচচ্ছয়্জ নয্এক্বযমক্তগত্অমভজ্ঞতা।্এোই্
তাি্ কাচ্ছছ্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ বযবহাচ্ছিি্ ষক্ষচ্ছত্র্ এক্ অিূলয্ মশক্ষা।্ মতমন্ আি্ কেনই্
অপিানজনক্মচমঠ্্ষলচ্ছেন্মন্বা্আি্কেনও্কাউচ্ছক্বযে্মবদ্রূপও্কচ্ছিন্মন।্তািপি্
ষথচ্ছকই্প্রায়্ষকানমদন্কাউচ্ছক্মতমন্সিাচ্ছলাচনাও্কচ্ছিন্মন্ষকান্কািচ্ছে। 
  
গৃহেুি্চলাি্মদনগুচ্ছলাি্মলঙ্কন্অচ্ছোিযাচ্ছকি্েুচ্ছি্এচ্ছকি্পি্এক্ষসনাবামহনীচ্ছত্নতুন্
নতুন্ষসনাপমত্মনচ্ছয়াগ্কচ্ছিন।্ষসই্সব্ষসনাপমতচ্ছদি্িচ্ছধয্এচ্ছকি্পি্এক্আচ্ছসন্
িযাকচ্ছক্ললান,্ষপাপ,্বােথসাইে,্হুঁকাি।্িীে–আি্তাচ্ছদি্প্রচ্ছতযচ্ছকই্লজ্জাজকভাচ্ছব্বযথথ্
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হওয়ায়্মলঙ্কন্হতাশায়্প্রায়্ষভচ্ছঙ্পচ্ছড়ন।্ষদচ্ছশি্প্রায়্অচ্ছধথক্িানুষ্ঐ্সব্অপদাথথ্
ষসনাধযক্ষচ্ছদি্ ক্রিাগত্ ষদাষাচ্ছিাপ্ কচ্ছি্ চলচ্ছলও্ মলঙ্কচ্ছনি্ মকন্তু্ কািও্ প্রমত্ ষকান্
মবচ্ছিাগাি্ মছল্না,্ বিিং্ মছল্প্রচ্ছতযচ্ছকি্প্রমত্সহৃদয়তা।্ মতমন্শান্তভাচ্ছবই্সব্ ষিচ্ছন্
মনচ্ছয়মছচ্ছলন।্তাি্অমত্ মপ্রয়্উমক্ত্ মছল্কািও্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিা্ না,্ তাহচ্ছল্ মনচ্ছজও্
সিাচ্ছলামচত্হচ্ছব্না। 
  
মিচ্ছসস্ মলঙ্কন্আি্ অনযানযিা্ েেন্ দমক্ষোঞ্চচ্ছলি্ িানুষচ্ছদি্ কড়া্ সিাচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্
চাইচ্ছতন,্ মলঙ্কন্ জবাব্ ষদন্ :্ ‘ওচ্ছদি্ সিাচ্ছলাচনা্ ষকাচ্ছিা্ না,্ ওই্ অবস্থায়্ পড়চ্ছল্
আিিাও্ওই্িকিই্কিতাি।‘ 
  
. 
  
তা্ সচ্ছত্ত্বও,্ ষকান্ কািচ্ছে্ েমদ্ কাউচ্ছক্ সিাচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্ হচ্ছতা্ মতমন্ মছচ্ছলন্ মনশ্চয়্
মলঙ্কনই।্একো্উদাহিে্ষদো্ষেচ্ছত্পাচ্ছি্: 
  
ষগমেসবাচ্ছগথি্ েুি্ সিং মেত্ হয়্ ১৮৬৩্ সাচ্ছলি্ জুলাই্ িাচ্ছসি্প্রথি্ মতন্ মদচ্ছন।্ ৪ঠ্া্
জুলাই্িাচ্ছত্শত্রু্ষসনাপমত্লী্দমক্ষচ্ছে্পশ্চাদপসিে্কিচ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছল্সািা্ ষদশ্
ষিচ্ছ ্ঢাকা্পচ্ছড়্প্রচে্বৃমষ্টপাত্শুরু্হয়,্ফচ্ছল।্লী্েেন্পচ্ছোিযাক্নদীি্কাচ্ছছ্তাি্
পিামজত্ ষসনাবামহনীি্ সচ্ছে্ হামজি্ হন্ মতমন্ সভচ্ছয়্ ষদেচ্ছত্পান্তাি্ সািচ্ছন্ ফুচ্ছল্
ষফঁচ্ছপ্ওঠ্া্ভয়ঙ্কি্এক্নদী,্ ষেো্পাি্হওয়া্অসম্ভব,্আি্তাি্ মপছচ্ছন্তাড়া্কচ্ছি্
আসমছল্েুক্তিাষ্ট্রীয়্মবজয়্বামহনী।্ফাঁচ্ছদ্পচ্ছড়মছচ্ছলন্লী,্তাি্পালাচ্ছনাি্আি্পথ্মছল্
না।্বযাপািো্মলঙ্কন্বুঝচ্ছত্ষপচ্ছিমছচ্ছলন।্তাঁি্হাচ্ছত্এচ্ছসমছল্ঈশ্বি-ষপ্রমিত্এক্সুবেথ্
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সুচ্ছোগ-লী’ি্ষসনাবামহনীচ্ছক্অবরুি্কচ্ছি্সচ্ছে্সচ্ছে্েুি্ষশষ্কিাি্সুচ্ছোগ।্অতএব্
দারুে্আশায়্উিুি্হচ্ছয়্মলঙ্কন্ষকান্সািমিক্পিািশথ্সভা্না্ষেচ্ছক্সচ্ছে্সচ্ছে্লীচ্ছক্
আক্রিে্ কিচ্ছত্ ষসনাপমত্ িীেচ্ছক্ আচ্ছদশ্ কিচ্ছলন।্ মলঙ্কন্ ষেমলগ্রাফ্ কচ্ছি্ লীচ্ছক্
আচ্ছদশ্ জানাচ্ছনাি্ পি্ মবচ্ছশষ্ এক্ দূত্ পামঠ্চ্ছয়ও্ িীেচ্ছক্ সচ্ছে্ সচ্ছে্ কাজ্ কিচ্ছত্
বলচ্ছলন। 
  
মকন্তু্ষজনাচ্ছিল্িীে্মক্কিচ্ছলন?্তাচ্ছক্ো্কিাি্আচ্ছদশ্ষদওয়া্হয়্মতমন্মঠ্ক্তাি্
উচ্ছোোই্কিচ্ছলন।্ মলঙ্কচ্ছনি্হুকুি্ মতমন্সিাসমি্অগ্রাহয্কচ্ছি্সািমিক্পিািশথ্সভা্
োকচ্ছলন।্ মতমন্ইতস্ততিঃ্আি্দী থ্ সূত্রতা্অবলম্বন্কচ্ছি্ মলঙ্কনচ্ছক্ ষেমলগ্রাফ্পামঠ্চ্ছয়্
নানিকি্ওজি্আপমত্ত্তুলচ্ছলন।্ মতমন্সিাসমি্লীচ্ছক্আক্রিে্কিচ্ছত্অস্বীকৃত্বচ্ছল্
জানাচ্ছলন।্ ষশষ্পেথন্ত্নদীি্জল্কচ্ছি্ ষগচ্ছল্লী্তাি্ ষসনাবামহনীসহ্পচ্ছোিযাক্নদী্
পাি্হচ্ছয়্পালাচ্ছত্সক্ষি্হচ্ছলন। 
  
ষক্ষচ্ছপ্আগুন্হচ্ছয়্ষগচ্ছলন্মলঙ্কন।্এসচ্ছবি্উচ্ছেশয্মক?্মলঙ্কন্মচৎকাি্কচ্ছি্তাঁি্ষছচ্ছল্
িবােথচ্ছক্বচ্ছল্উঠ্চ্ছলন।্হা্ঈশ্বি!্এসচ্ছবি্িাচ্ছন্মক?্শত্রুচ্ছক্আিিা্আিাচ্ছদি্হাচ্ছতি্
িুচ্ছঠ্াচ্ছত্ষপচ্ছয়মছলাি,্শুধু্হাত্বাড়াচ্ছলই্ওিা্আিাচ্ছদি্হচ্ছতা।্তা্সচ্ছত্ত্বও্আিাি্কথায়্
বা্আচ্ছদচ্ছশ্আিাি্ষসনাবামহনী্একেুও্নড়চ্ছলা্না।্এিন্অবস্থায়্ষে্ষকান্ষসনাপমতই্
লীচ্ছক্পিামজত্কিচ্ছত্পািচ্ছতা।্ওোচ্ছন্আমি্থাকচ্ছল্আমি্লী-ষক্ মনচ্ছজই্চাবকাচ্ছত্
পািতাি। 
  
মতক্ত্ হতাশায়্ মলঙ্কন্ ষভচ্ছঙ্ পচ্ছড়্তৎক্ষোৎ্ মনচ্ছচি্ মচমঠ্মে্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্ :্ একো্কথা্
িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ তাঁি্ জীবচ্ছনি্ এসিচ্ছয়্ মতমন্ মছচ্ছলন্ অতযন্ত্ িক্ষেশীল্ আি্ তাঁি্
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বাগমবনযাচ্ছসও্েচ্ছথষ্ট্সতকথতা্ মছল।্অতএব্ ১৮৬৩্সাচ্ছল্ মলঙ্কচ্ছনি্কাছ্ ষথচ্ছক্আসা্
মচমঠ্োি্িচ্ছধয্আসচ্ছল্মছল্তীব্র্মতিস্কাি। 
  
মপ্রয়্ষজনাচ্ছিল, 
  
আিাি্ মবশ্বাস্ হয়্ না্আপমন্ লী-ি্ পলায়চ্ছনি্ িচ্ছধয্ ষে্ মবিাে্ বযাপাি্ এবিং্ দুভথাগয্
জমড়চ্ছয়্ আচ্ছছ্ আচ্ছদৌ্ ষসো্ উপলমি্ কিচ্ছত্ সক্ষি্ হচ্ছয়চ্ছছন।্ ষস্ সহচ্ছজই্ আিাচ্ছদি্
িুচ্ছঠ্াি্িচ্ছধয্এচ্ছস্মগচ্ছয়মছল,্তাই্তাঁি্বামহনীি্উপি্ঝাঁমপচ্ছয়্পড়চ্ছল,্আিাচ্ছদি্ইদানীিং্
কাচ্ছলি্সাফচ্ছলযি্পমিচ্ছপ্রমক্ষচ্ছত্ েুচ্ছিি্সিামপ্তই্ েচ্ছত্পািচ্ছতা।্ মকন্তু্বতথিান্অবস্থায়্
এ্েুি্অমনমদথষ্টকাল্ধচ্ছিই্চলচ্ছব।্আপমন্েমদ্গত্ষসািবাি্মনিাপচ্ছদ্লীচ্ছক্আক্রিে্
না্কচ্ছি্থাকচ্ছত্পাচ্ছিন্তাহচ্ছল্ মকভাচ্ছব্আপমন্তাঁচ্ছক্নদীি্দমক্ষে্ মদচ্ছক্ষিাকামবলা্
কিচ্ছবন–মবচ্ছশষ্ কচ্ছি্ সচ্ছে্ েেন্ ষবমশ্ বসনয্ মনচ্ছত্ পািচ্ছবন্ না?্ ষসই্ ষসনাি্ সিংেযা্
তেনকাি্ তুলনায়্ দুই্ তৃতীয়ািংশও্ েেন্ হচ্ছত্ পাচ্ছি্ না!্ আপনাি্ কাচ্ছছ্ এ্ সম্পচ্ছকথ্
েুমক্তগ্রাহয্মকছু্আশা্কিাই্অনযায়্হচ্ছব্আি্আমি্আশাও্কমি্না্আপমন্মবচ্ছশষ্মকছু্
কিচ্ছত্পািচ্ছবন।্আপনাি্সুবেথ্সুচ্ছোগ্আপমন্হামিচ্ছয়চ্ছছন্আি্এজনয্আমি্আশাতীত্
িকি্দুিঃে্লাভ্কচ্ছিমছ। 
  
িীে্েেন্এ্মচমঠ্্ষপচ্ছলন্তেন্ষসো্পচ্ছড়্মতমন্মক্কচ্ছিমছচ্ছলন্বচ্ছল্আপনাচ্ছদি্িচ্ছন্
হয়? 
  
িীে্মচমঠ্ো্আচ্ছদৌ্ষদচ্ছেন্মন।্কািে্মলঙ্কন্আচ্ছদৌ্তা্তাচ্ছক্ষদন্মন।্তাঁি্িৃতুযি্পি্
মলঙ্কচ্ছনি্কাগজপচ্ছত্রি্িচ্ছধয্মচমঠ্ো্পাওয়া্োয়। 
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আিাি্ধািো্হচ্ছলা–েমদও্মনছক্একো্ধািো–ষে্মচমঠ্ো্ষলোি্পি্মলঙ্কন্জানালাি্
বাইচ্ছি্দৃমষ্ট্ষিচ্ছল্ধচ্ছি্স্বগচ্ছতামক্ত্কচ্ছিমছচ্ছলন,্এক্মিমনে্অচ্ছপক্ষা্কিা্োক।্িচ্ছন্হয়্
আিাি্ এচ্ছতাো্ তাড়াহুচ্ছড়া্ কিা্ উমচত্ নয়।্ আিাি্ পচ্ছক্ষ্ ষহায়াইে্ হাউচ্ছসি্ শান্ত্
পমিচ্ছবচ্ছশ্ বচ্ছস্ িীেচ্ছক্আক্রিে্কিচ্ছত্ হুকুি।্ ষদওয়া্ েুবই্সহজ।্ মকন্তু্আমি্ েমদ্
ষগমেসবাচ্ছগথ্থাকতাি্আি্িীে্গত্সপ্তাচ্ছহ্ ষে্িক্তপাত্ষদচ্ছেচ্ছছ্তা্ ষদেতাি,্আহত্
আি্ িৃতকেচ্ছদি্ কাতি্ আতথনাদ্ েমদ্ আিাি্ কাচ্ছন্ প্রচ্ছবশ্ কিচ্ছতা্ তাহচ্ছল্ হয়চ্ছতা্
আক্রিে্ কিচ্ছত্ আমিও্ ষতিন্ উৎসাহচ্ছবাধ্ কিতাি্ না।্ আিাি্ েমদ্ িীচ্ছেি্ িত্
ভীরুতা্ িাো্ িচ্ছনাবৃমত্ত্ হচ্ছতা্ তাহচ্ছল্ ষস্ ো্ কচ্ছিচ্ছছ্ হয়চ্ছতা্ আমিও্ তাই্ কিতাি।্
োইচ্ছহাক্ অনুচ্ছশাচনা্ কচ্ছি্ লাভ্ ষনই।্ আমি্ েমদ্ এ্ মচমঠ্্ ওচ্ছক্ পাঠ্াই্ তাচ্ছত্আমি্
িানমসক্শামন্ত্পাচ্ছবা্বচ্ছে্মকন্তু্পমিবচ্ছতথ্িীে্ষেভাচ্ছব্ষহাক্আমসিপথে্কচ্ছি্মনচ্ছজচ্ছক্
সমঠ্ক্বচ্ছল্প্রিাে্কিচ্ছত্চাইচ্ছব।্এো্হচ্ছল্ষস্আিাচ্ছক্ষদাষাচ্ছিাপ্কিচ্ছত্চাইচ্ছব।্এি্
ফচ্ছল্িচ্ছনািামলচ্ছনযি্সৃমষ্ট্হচ্ছব্তাি্ষসনাপমত্মহচ্ছসচ্ছব্তাি্সব্ষোগযতা্আি্প্রচ্ছয়াজনও্
নষ্ট্হচ্ছয়্োচ্ছব্আি্েুব্সম্ভব্এোি্জনয্তাচ্ছক্ষসনাবামহনী্ষথচ্ছক্পদতযাচ্ছগ্বাধয্হচ্ছত্
হচ্ছব। 
  
অতএব্আমি্ো্আচ্ছগই্বচ্ছলমছ,্মলঙ্কন্মচমঠ্ো্সমিচ্ছয়্ষিচ্ছে্ষদন্কািে্মতমন্বুঝমছচ্ছলন্
তীব্র্সিাচ্ছলাচনা্আি্মনন্দা্মনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ্বযথথতাচ্ছতই্পেথবমসত্হয়।্মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্
বচ্ছলমছচ্ছলন্ষে্মতমন্েেন্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্মছচ্ছলন্তেন্ষকান্গভীি্সিসযাি্সমু্মেীন্হচ্ছল্
মতমন্ আিাি্ ষকদািায়্ শিীি্ ছমড়চ্ছয়্ ষহায়াইে্ হাউচ্ছস্ তাি্ ষেচ্ছস্কি্ মপছচ্ছন্ োঙাচ্ছনা্
মলঙ্কচ্ছনি্ মবশাল্ ছমবমেি্ মদচ্ছক্ তামকচ্ছয়্ মনচ্ছজচ্ছক্ প্রশ্ন্ কিচ্ছতন্ ‘আিাি্ িত্ অবস্থায়্
পড়চ্ছল্মলঙ্কন্মক্কিচ্ছতন?’্মতমন্মনচ্ছজি্সিসযাি্সিাধান্মক্ভাচ্ছবই্বা্কিচ্ছতন? 
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কেনও্কাউচ্ছক্ষকান্মতিস্কাি্কিাি্আচ্ছগ্আিাচ্ছদি্উমচত্পচ্ছকে্ষথচ্ছক্একো্পাঁচ্
েলাচ্ছিি্ষনাে্ষবি্কচ্ছি্ মলঙ্কচ্ছনি্ছমবচ্ছত্একবাি্ষচাে্ বুমলচ্ছয়্ মনচ্ছয়্প্রশ্ন্কিা্এিন্
সিসযাি্সমু্মেীন্হচ্ছল্মলঙ্কন্মক্কিচ্ছতন? 
  
আপনাি্ মক্ এিন্ কাউচ্ছক্ জানা্ আচ্ছছ্ োচ্ছক্ পমিবমতথত্ কচ্ছি্ তাি্ উন্নমত্  মেচ্ছয়্
পমিচামলত্কিচ্ছত্চান?্ চিৎকাি!্ েুব্ভাচ্ছলা্কথা।্আমিও্িচ্ছন্প্রাচ্ছে্ ষসো্ সিথথন্
কমি।্ তচ্ছব্ একাজ্ আপনাি্ মনচ্ছজচ্ছক্ মদচ্ছয়ই্ শুরু্ কিচ্ছছন্ না্ ষকন?্ এোচ্ছক্ ষবশ্
স্বাথথপিতাি্ দৃমষ্টচ্ছতই্ ষদেচ্ছত্ পাচ্ছিন,্ এো্ বিিং্ অনয্ কাউচ্ছক্ বদচ্ছল্ োওয়াি্ ষচষ্টাি্
চাইচ্ছত্অচ্ছনক্ষবমশ্লাভজনক–কথাো্মনছক্সমতয,্আি্ষঢি্কি্মবপজ্জনকও্বচ্ছে। 
  
ব্রাউমনিং্একবাি্বচ্ছলমছচ্ছলন,্ষকান্িানুষ্েেন্মনচ্ছজি্িচ্ছধযই্সিংগ্রাি্শুরু্কিচ্ছত্চায়্
তেন্ বুঝচ্ছত্হচ্ছব্তাি্ মকছুো্ িূলয্আচ্ছছ।্কাজো্ মঠ্ক্এেনই্শুরু্কিচ্ছল্আগািী্
বড়মদচ্ছনি্ িচ্ছধযই্ হয়চ্ছতা্ মনচ্ছজচ্ছক্ শুধচ্ছি্ মনচ্ছত্ পািচ্ছবন।্ হয়চ্ছতা্ এি্ পচ্ছিই্ দী থ্
অবসচ্ছিি্ পি্ নববচ্ছষথি্ মদনগুচ্ছলায়্ অনযানয্ সব্ িানুষচ্ছক্আপমন্ সিাচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্
পািচ্ছবন। 
  
তচ্ছব্আচ্ছগই্মনচ্ছজচ্ছক্ত্রুমেিুক্ত্কচ্ছি্মঠ্ক্কচ্ছি্মনন। 
  
কনফুমশয়াস্বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘আপনাি্পড়শীি্ছাচ্ছদি্অবস্থা্ ষদচ্ছে্অনুচ্ছোগ্জানাচ্ছবন্না্
েেন্আপনাি্মনচ্ছজি্সদিই্অপমিেন্ন।’ 
  
আিাি্ বয়স্ েেন্ েুবই্ অে্ তেন্ িানুষচ্ছক্ প্রভামবত্ কিাি্ ষবশ্ ষচষ্টা্ কিচ্ছত্
চাইতাি।্ ষসই্ সিয়্আচ্ছিমিকাি্ সামহতযকাচ্ছশ্ স্বিমহিায়্ মবিচে্কিচ্ছতন্ মেমন,্ ষসই্
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মিচােথ্ হামেথিং্ ষেমভসচ্ছক্আমি্ একো্ িূচ্ছেি্ িত্ মচমঠ্্ মলচ্ছেমছলাি।্আমি্ ষলেকচ্ছদি্
সম্বচ্ছন্ধ্এক্সািময়ক্পচ্ছত্রি্প্রবন্ধ্িচনা্কিমছলাি্আি্এই্জনযই্ষেমভসচ্ছক্অনুচ্ছিাধ্
জানাই্তাঁি্কাচ্ছজি্পিমত্আিায়্জানাচ্ছত।্এি্কচ্ছয়ক্সপ্তাহ্আচ্ছগ্আমি্একজচ্ছনি্
কাছ্ষথচ্ছক্একো্মচমঠ্্পাই,্তাি্তলায়্ষলো্মছল্‘এো্মতমলমেত,্মকন্তু্পমঠ্ত্হয়মন।্
আিাি্দারুে্ভাচ্ছলা্ষলচ্ছগমছল্ষসো।্আিাি্িচ্ছন্হচ্ছয়মছল্ষলেক্মনশ্চয়ই্িস্ত্একজন্
ষকউ,হয়চ্ছতা্েুবই্বযস্ত্আি্নািী।্মকন্তু্বযস্ততা্আিাি্কোিাত্রও্মছল্না,্তা্সচ্ছত্বও্
মিচােথ্ ষেমভচ্ছসি্ িচ্ছধয্আিাি্ সম্পচ্ছকথ্ একো্ ধািো্ জন্মাচ্ছনাি্ জনযই্আিাি্ মচমঠ্ি্
ষশচ্ছষ্মলচ্ছে্মদই্মতমলমেত,্মকন্তু্পমঠ্ত্নয়।’ 
  
মতমন্ষস্মচমঠ্ি্ষকান্উত্তি্ষদনমন।্মতমন্শুধু্আিাি্মচমঠ্োি্তলায়্এ্কথা্কমে্মলচ্ছে্
ষফিৎ্ষদন্:্‘ভদ্রতাি্কোিাত্রও্আপনাি্জানা্ষনই।’্কথাো্সমতয,্আমি্েুব্ষবাকামি্
কচ্ছিমছলাি।্তাঁি্ ওই্ গালাগাল্আিাি্ পাওনা্ মছল।্তচ্ছব্আমি্ িক্ত্ িািংচ্ছসি্ িানুষ্
বচ্ছলই্ ষসো্সহয্কিচ্ছত্পামিমন।্আিাি্ মবতৃষ্ণাো্এিন্স্তচ্ছিই্ ষপৌঁচ্ছছমছচ্ছলা্ ষে্দশ্
বছি্পচ্ছি্েেন্ মিচােথ্ হামেথিং্ ষেমভচ্ছসি্ িৃতুযসিংবাদ্পাঠ্্কমি্তেনও্কথাো্আিাি্
িচ্ছন্ মছচ্ছলা–অবশয্ স্বীকাি্ কিচ্ছত্ আিাি্ লজ্জাই্ হচ্ছে–কথাো্ হচ্ছলা,্ মতমন্ আিাচ্ছক্
আ াত্মদচ্ছয়মছচ্ছলন। 
  
ধরুন্ আগািীকাল্ আিাি্ আপনাি্ িচ্ছধয্ একো্ িচ্ছনািামলনয্ সৃমষ্ট্ হচ্ছলা–ষসো্ মকন্তু্
কচ্ছয়ক্দশক্ধচ্ছিই্মজইচ্ছয়্ষথচ্ছক্িৃতুয্পেথন্তও্থাকচ্ছত্পাচ্ছি।্সািানয্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছি্
ষদো্োক,্আি্ষসো্েতোমন্েুমক্তসেতই্আিিা্ভামব্না্ষকন। 
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িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ বযবহাি্ কিাি্ সিয়্আিাচ্ছদি্ িচ্ছন্ িাো্ দিকাি্ ষে্আিিা্ েুমক্তসহ্
ষকান্প্রােীি্সচ্ছে্বযবহাি্কিমছ্না।্আিিা্এিন্ষকান্প্রােীি্সচ্ছে্কািবাি্কিমছ্
োচ্ছদি্িচ্ছয়চ্ছছ্ভাবাচ্ছবগ–এই্প্রােীিা্েগবগ্কিচ্ছছ্সিংস্কাি্মনচ্ছয়্আি্তািা্চামলত্হয়্
অহঙ্কাি্এবিং্গবথ্মনচ্ছয়।্তাছাড়া্সিাচ্ছলাচনা্ভয়ঙ্কি্একো্সু্ফমলে-ষে্সু্ফমলে্অহমিকাি্
ষকন্দ্রমবনু্দচ্ছত্ বারুচ্ছদি্ িধয্ মবচ্ছস্ফািে্  োচ্ছত্ পাচ্ছি–ষে্ মবচ্ছস্ফািচ্ছে্ কেনও্ কেনও্
িৃতুযও্ ত্বিামিত্কিচ্ছত্ পাচ্ছি।্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্ বলা্ োয়,্ ষজনাচ্ছিল্ ষলনােথ্ উেচ্ছক্
সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছি্ষসনাবামহনীি্সচ্ছে্োচ্ছন্স্ষেচ্ছত্ষদওয়া্হয়মন।্ফচ্ছল্তাি্অহমিকায়্
ষে্আ াত্লাচ্ছগ্তাচ্ছতই্ষবাধ্হয়্তাি্জীবন্স্বেস্থায়ী্হচ্ছয়মছল। 
  
অতযন্ত্মতক্ত্সিাচ্ছলাচনায়্ইিংিাজী্সামহতযচ্ছক্োিা্সিৃি্কচ্ছিন্তাঁচ্ছদি্িচ্ছধয্অনযতি্
এক্ষশ্রষ্ঠ্িত্ন্েিাস্হামেথচ্ছক্মচিকাচ্ছলি্জনযই্উপনযাস্ষলো্ষছচ্ছড়্মদচ্ছত্বাধয্কচ্ছি।্
এই্সিাচ্ছলাচনাই্আবাি্ইিংিাজ্কমব্েিাস্চযাোিেনচ্ছক্আমহতযায়্প্রচ্ছিামচত্কচ্ছি। 
  
. 
  
ষবিামিন্োঙ্কমলন্ষেৌবচ্ছন্েুবই্ষভালািচ্ছনি্মছচ্ছলন,্অথচ্মতমনই্আবাি্পিবতথী্কাচ্ছল্
এিন্ কুশলী্আি্জনগচ্ছেি্সচ্ছে্ বযবহাচ্ছি্এিনই্দক্ষ্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্ন্ ষে্তাঁচ্ছক্োচ্ছন্স্
আচ্ছিমিকাি্ িাষ্ট্রদূত্ মনচ্ছয়াগ্কিা্ হয়।্তাঁি্সাফচ্ছলযি্ িহসযো্ মক?্োঙ্কমলন্ মনচ্ছজই্
বচ্ছলমছচ্ছলন্ :..আমি্কাউচ্ছকই্ মনন্দা্কিচ্ছবা্না্…্সকচ্ছলি্িচ্ছধয্ ষেেুকু্ভাচ্ছলা্ ষসোই্
শুধু্বলচ্ছবা। 
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ষে্ষকান্িূচ্ছেি্পচ্ছক্ষই্সিাচ্ছলাচনা,্মনন্দা্বা্অমভচ্ছোগ্জানাচ্ছনা্সহজ্কাজ–ষবমশিভাগ্
িূেথই্তাই্কচ্ছি। 
  
মকন্তু্অপিচ্ছক্বুঝচ্ছত্পািা্আি্ক্ষিাশীলতা্ষপচ্ছত্ষগচ্ছল্দিকাি্চামিমত্রক্দৃঢ়তা্আি্
আম্সিংেি। 
  
কালথাইল্বচ্ছলমছচ্ছলন,্‘ষকান্িহান্িানুচ্ছষি্িহচ্ছত্বি্প্রকাশ্ চ্ছে্মতমন্সাধািে্িানুচ্ছষি্
সচ্ছে্ষকিন্বযবহাি্কচ্ছিন্তাি্িধয্মদচ্ছয়।্তাই্িানুষচ্ছক্মনন্দা্না্কচ্ছি্বিিং্তাচ্ছদি্
বুঝচ্ছত্ষচষ্টা্কমি্আসুন।্ষচষ্টা্কচ্ছি্ষদো্োক্তািা্ো্কচ্ছি্ষসো্তািা্ষকন্কচ্ছি।্
এোই্সিাচ্ছলাচনাি্ ষচচ্ছয়্ ষঢি্ ষবমশ্লাভজনক্এবিং্ মকছুো্ মবহ্বলতািয়ও্আি্এি্
িধয্মদচ্ছয়্আচ্ছস্সহানুভূমত,্বধেথ্এবিং্দয়া্ভাব।্সবাইচ্ছক্জানাি্অথথই্হচ্ছলা্সবাইচ্ছক্
ক্ষিা্কিা।’ 
  
ে.্জনসন্ষেিন্বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘স্বয়িং্ইশ্বিও্িানুচ্ছষি্িৃতুযি্ ষশষ্ মদনমে্পেথন্ত্তাচ্ছক্
মবচাি্কচ্ছিন্না।’ 
  
তাহচ্ছল্আপমন্বা্আমি্জীমবত্ষলাকচ্ছদি্মবচাি্কিব্ষকন? 
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তিিীয় পতির্ছেদ-  
জনগচ্ছেি্সচ্ছে্বযবহাচ্ছিি্িহসয 

  
এই্ পৃমথবীচ্ছত্ অনযচ্ছক্ মদচ্ছয়্ কাজ্ কিাচ্ছনাি্ একোই্ িাত্র্ উপায়্ আচ্ছছ।্ ষকানমদন্
কথাো্সম্পচ্ছকথ্কেনও্ভাবচ্ছত্ষচচ্ছয়চ্ছছন?্হযাঁ,্পথ্বলচ্ছত্একোই্আচ্ছছ্তা্হচ্ছলা্অনয্
ষসই্ষলাকমেচ্ছক্কাচ্ছজ্আগ্রহী্কচ্ছি্ষভালা। 
  
িচ্ছন্িােচ্ছবন্এ্ছাড়া্আি্অনয্ষকান্পথ্ষনই। 
  
অবশয্ষকান্িানুচ্ছষি্পাঁজিায়্মিভলবাি্ষচচ্ছপ্ধচ্ছি্তাি্ মড়ো্আপনাচ্ছক্মদচ্ছত্বাধয্
কিচ্ছত্ পাচ্ছিন।্ ষকান্ কিথচামিচ্ছক্ কাজ্ কিচ্ছতও্ বাধয্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন-অবশয্ আপমন্
মপছন্না্ ষফিা্ :্ পেথন্ত–আি্ ষস্ বাধযতা্আনচ্ছত্পািচ্ছবন্তাচ্ছক্কিথচুযত্কিাি্ভয়্
ষদমেচ্ছয়।্ষকান্বাচ্চাচ্ছক্কাজ্কিাচ্ছত্পাচ্ছিন্তাচ্ছক্চাবুক্িািাি্ভয়্ষদমেচ্ছয়্বা্অনয্
ষকান্ভয়্ষদমেচ্ছয়।্মকন্তু্এই্ধিচ্ছেি্মনষু্ঠি্পিমতি্ফলশ্রুমতচ্ছত্ষিচ্ছল্অবামিত্মকছু। 
  
আপনাচ্ছক্মদচ্ছয়্ইচ্ছেিত্কাজ্কমিচ্ছয়্মনচ্ছত্পামি্শুধু্আপমন্ো্চান্তাই্আপনাচ্ছক্
মদচ্ছয়।্মকন্তু্আপমন্মক্চান? 
  
মভচ্ছয়নাি্ মবেযাত্ে.্ মসগিুে্েচ্ছয়ে,্ মেমন্ মবিংশ্শতাব্দীি্সবচ্ছচচ্ছয়্েযাতনািা্একজন্
িচ্ছনামবজ্ঞানী।্ মতমন্একবাি্বচ্ছলন্ ষে্আপমন্বা্আমি্ো্ মকছু্কমি্ ষসোি্উৎপমত্ত্
দুচ্ছো্উচ্ছেশয্ষথচ্ছক্:্ষেৌন্আচ্ছবগ্আি্বড়্হওয়াি্আকাঙ্ক্ষা। 
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আচ্ছিমিকাি্ মবেযাত্ দাশথমনক্ প্রচ্ছফসি্ জন্ মেউক্ এোচ্ছক্ একেু্ অনযভাচ্ছব্ বযােযা্
কচ্ছিচ্ছছন।্েিঃ্ মেউক্বচ্ছলন,্িানব্িচ্ছন্গভীিভাচ্ছব্ ষে্আকাঙক্ষা্ ষপ্রামথত্থাচ্ছক্তা্
হচ্ছলা,্মবেযাত্হওয়াি্বাসনা।্কথাো্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্িচ্ছন্িােচ্ছবন।্মবেযাত্হওয়াি্বাসনা্
এো্ েুবই্তাৎপেথিয়।্এ্ মবষচ্ছয়্এ্বইমেচ্ছত্আিও্অচ্ছনকবাি্এোি্ িুচ্ছোিুমে্হচ্ছত্
হচ্ছব্আপনাচ্ছক। 
  
আপমন্মক্চান?্হয়চ্ছতা্ষতিন্ষবমশ্মকছু্নয়,্তচ্ছব্ষে্সব্অে্মকছু্মজমনস্আপমন্
চান্ ষসগুচ্ছলা্ োচ্ছত্আপনাচ্ছক্ মদচ্ছত্ অস্বীকাি্ কিা্ না্ হয়্ তাি্ জনয্ মনশ্চয়ই্ দাবী্
জানাচ্ছবন্আপমন।্প্রায়্প্রচ্ছতযক্স্বাভামবক্প্রাপ্ত্বয়স্ক্িানুষই্এইগুমল্আশা্কচ্ছি 
  
১।্স্বাস্থয্ও্জীবন্িক্ষা।্২।্োদয।্৩।্ ুি।্৪।্োকা্পয়সা্এবিং্োকায়্ষকনা্োয়্
ষসিকি্ মজমনসপত্র।্৫।্পচ্ছিি্জীবন।্৬।্ ষেৌন্আনন্দ্ও্ তৃমপ্ত।্৭।্সন্তাচ্ছনি্ সুে্
সুমবধা।্৮।্মনচ্ছজি্প্রাধানযচ্ছবাধ। 
  
এসচ্ছবি্প্রায়্সবগুচ্ছলাই্পাওয়া্সম্ভব–শুধু্একমে্ছাড়া।্মকন্তু্োদয্বা্ ুচ্ছিি্িত্গভীি্
আকাঙক্ষা্ বা্ জরুিী্ মজমনচ্ছসিই্ িত্আিও্ একমে্ মজমনস্আচ্ছছ।্ এোচ্ছকই্ েচ্ছয়ে্
বচ্ছলমছচ্ছলন্বড়্হওয়াি্আকাঙক্ষা,্এচ্ছকই্আবাি্ মেউক্ও্বচ্ছলচ্ছছন্ মবেযাত্হওয়াি্
বাসনা। 
  
মলঙ্কন্একবাি্ একো্ মচমঠ্্ শুরু্কচ্ছিন্এই্ ভাচ্ছব্ :্ প্রচ্ছতযকই্প্রশিংসা্ পছন্দ্কচ্ছি।্
উইমলয়াি্ ষজিস্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘িানব্ চমিচ্ছত্রি্ গভীি্ এক্আকাঙক্ষা্ হচ্ছলা্ প্রশিংসা্
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পাওয়াি্ আকৃমত।্ লক্ষয্ কিচ্ছবন্ মতমন্ ইো’্ বা্ ‘আশা’্ বা্ ‘বাসনা’্ কথাো্ বযবহাি্
কচ্ছিন্মন।্মতমন্বযবহাি্কচ্ছিচ্ছছন্‘আকুমত’্কথাো। 
  
এোচ্ছনই্ষদো্োচ্ছে্িানুচ্ছষি্অদু্ভত,্ মনভুথল্এক্কু্ষধা।্এোচ্ছনই্মবিল্প্রকৃমতি্ষসই্
িানুষ,্ মেমন্হৃদচ্ছয়ি্এই্কু্ষধা্ মিমেচ্ছয়্ মদচ্ছত্পাচ্ছিন্তাি্পচ্ছক্ষই্সিস্ত্িানুষচ্ছক্তাি্
হাচ্ছতি্িুচ্ছঠ্ায়্িাো্সম্ভব।্আি্এোও্ধ্রুব্সতয,্ষে্ষলাকমে্কবি্মদচ্ছয়্তাি্জীমবকা্
মনবথাহ্কচ্ছি্ষসও্এিন্িানুচ্ছষি্িৃতুযচ্ছত্দুিঃেচ্ছবাধ্কচ্ছি। 
  
িানুষ্ আি্ জাচ্ছনায়াচ্ছিি্ িচ্ছধয্ অনযতি্ প্রধান্ তফাৎ্ হচ্ছলা্ তাি্ মবেযাত্ হওয়াি্
িচ্ছনাবাসনা।্ একো্ উদাহিে্ ষদওয়া্ োক্ :্ আমি্ েেন্ মিচ্ছসৌিীচ্ছত্ োিাচ্ছি্ কাজ্
কিতাি্আিাি্বাবা্ েুিক-জামসথ্জাচ্ছতি্চিৎকাি্শুচ্ছয়াি্আি্সাদা-িুে্গরু্পালন্
কিচ্ছতন।্গ্রাচ্ছিি্ ষিলায়্আিিা্ওই্সব্শুচ্ছয়াি্আি্সাদািুে্গরু্প্রদশথন্কিতাি।্
আিিা্ এচ্ছত্ বহুবাি্ প্রথি্ পুিস্কািও্ পাই।্ আিাি্ বাবা্ সাদা্ মসচ্ছেি্ কাপচ্ছড়্
পুিস্কািগুচ্ছলা্ওই্সব্নীল্মফচ্ছতগুচ্ছলা্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্এঁচ্ছে্িােচ্ছতন্আি্েেন্বনু্ধিা্বা্
ষকান্ দশথক্আসচ্ছতন্ বাবা্ কাপচ্ছড়ি্ এক্ প্রান্ত্আি্আমি্ অনযপ্রান্ত্ ধচ্ছি্ সকলচ্ছক্
ষদোতাি। 
  
শুচ্ছয়াগুচ্ছলা্অবশয্ষে্নীল্মফচ্ছত্তািা্মজতচ্ছতা্তাই্মনচ্ছয়্িাথা্ ািাচ্ছতা্না।্তচ্ছব্বাবা্
 ািাচ্ছতন।্পুিস্কািগুচ্ছলা্বাবাি্িচ্ছন্একো্ষশ্রষ্ঠত্বচ্ছবাধ্জাগাচ্ছত্চাইচ্ছতা। 
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আিাচ্ছদি্ পূবথপুরুষচ্ছদি্ েমদ্ এ্ ধিচ্ছনি্ জ্বলন্ত্ ষশ্রষ্ঠত্বচ্ছবাচ্ছধি্ আকাঙক্ষা্ না্ থাকচ্ছতা্
তাহচ্ছল্সভযতা্গচ্ছড়্ওঠ্াই্অসম্ভব্হচ্ছতা।্এো্না্থাকচ্ছল্আিিাও্হতাি্ওই্সব্জন্তু্
জাচ্ছনায়াচ্ছিি্িত। 
  
এই্ িকি্ ষশ্রষ্ঠত্ব্ ষবাচ্ছধি্ তামগচ্ছদই্ এক্ অমশমক্ষত,্ দামিদ্র-পীমড়ত্ িুদীি্ ষদাকাচ্ছনি্
ষকািানী্ষকান্বামড়ি্বাড়মত্মকছু্মপচ্ছপি্িচ্ছধয্পাওয়া্মকছু্আইচ্ছনি্বই্পড়চ্ছত্আিম্ভ্
কচ্ছিমছচ্ছলন।্বইগুচ্ছলা্মতমন্মকচ্ছনমছচ্ছলন্িাত্র্পঞ্চাশ্ষসন্ট্েিচ্কচ্ছি।্আপনািা্হয়চ্ছতা্
এই্ষকিানীি্কথা্শুচ্ছন্থাকচ্ছবন্মতমন্আি্ষকউ্নন,স্বয়িং্আব্রাহাি্মলঙ্কন। 
  
এই্িকি্ষশ্রষ্ঠত্ব্ষবাচ্ছধি্অনুভূমতই্মেচ্ছকন্সচ্ছক্তাি্অিি্উপনযাসগুচ্ছলা্মলেচ্ছত্ষপ্রিো্
মদচ্ছয়মছচ্ছলা।্এই্আকাঙক্ষাই্সযাি্ মক্রচ্ছিাফাি্ষিনুচ্ছক্পাথচ্ছিি্িচ্ছধয্ মদচ্ছয়্সুি্সৃমষ্টি্
ষপ্রিো্ ষজাগায়।্এই্আকাঙক্ষাই্আবাি্িকচ্ছফলািচ্ছক্লক্ষ্লক্ষ্োকা্কিাি্সাহােয্
কচ্ছি্ মকন্তু্ মতমন্তা্েিচ্কচ্ছিন্ মন!্আি্এই্আকাঙক্ষাই্আপনাি্শহচ্ছিি্সবচ্ছচচ্ছয়্
ধনী্িানুষমেচ্ছক্মবশাল্এক্প্রসাদ্বানাচ্ছত্ও্উিুি্কচ্ছিচ্ছছ,্ষে্বামড়্তাি্প্রচ্ছয়াজচ্ছনি্
তুলনায়্ষঢি্বড়। 
  
এই্আকাঙক্ষাই্আপনাচ্ছক্সবথামধক্ষপাশাক্পিচ্ছত্আগ্রহী্কচ্ছি্ষতাচ্ছল,্আগ্রহী্কচ্ছি্
এচ্ছকবাচ্ছি্আধুমনক্গামড়্চালাচ্ছত্আি্আপনাি্চিৎকাি্ ষছচ্ছল্ ষিচ্ছয়চ্ছদি্সম্বচ্ছন্ধ্গে্
বলচ্ছত্আগ্রহী্কচ্ছি। 
  
আবাি্এই্আকাঙক্ষাই্বহু্ষছচ্ছলচ্ছক্োকাত্আি্বনু্দকবাজ্হওয়াি্জনয্ষেচ্ছন্মনচ্ছত্
চায়।্ মনউইয়চ্ছকথি্ প্রাক্তন্ পুমলশ্কমিশনাি্ ই.মপ.্ িালরুমন্ বচ্ছলন্ :্ ‘আজচ্ছকি্ মদচ্ছন্
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ষবমশি্ভাগ্তরুে্অপিাধীই্মবচ্ছশষ্অহমিকাচ্ছবাচ্ছধ্আেন্ন,্তাচ্ছদি্ষগ্রপ্তাি্কিাি্পি্
প্রধান্অনুচ্ছিাধ্হয়্সিস্ত্সিংবাদপচ্ছত্র্তাচ্ছদি্বীচ্ছিি্আসচ্ছন্বমসচ্ছয়্সব্প্রকাশ্কিা।্
মকন্তু্তাচ্ছদি্ষে্ববদুযমতক্ষচয়াচ্ছি্ভয়ঙ্কি্িৃতুয্বিে্কিচ্ছত্হচ্ছব্ষস্কথা্আি্তাচ্ছদি্
িচ্ছন্থাচ্ছক্না।্তািা্শুধু্কেনা্কচ্ছি্ষনয়্তাচ্ছদি্ছমব্ছাপা্হচ্ছব্ষববরুথ,্লাগামেথয়া,্
আইনিাইন,্ মলচ্ছেনবাগথ,্উসকামনমন্বা্রুজচ্ছভচ্ছেি্সচ্ছে।্আপমন্েমদ্বচ্ছলন্ ষকিন্
কচ্ছি্ ষশ্রষ্ঠত্বচ্ছবাধ্ অনুভব্ কচ্ছিন্ তাহচ্ছল্ আমি্ বচ্ছল্ মদচ্ছত্ পামি্ আপমন্ মক্ ধিচ্ছনি্
িানুষ।্ এোই্আপনাি্ চমিত্র্ ষকিন্ ষসোই্ জামনচ্ছয়্ ষদচ্ছব।্আপনাি্ সম্পচ্ছকথ্ এোই্
মবচ্ছশষ্ তাৎপেথপূেথ।্ ষেিন্ ধরুন্ জন্ মে.্ িকচ্ছফলাি্ তাি্ ষশ্রষ্ঠচ্ছত্বি্ অনুভূমত্
ষপচ্ছয়মছচ্ছলন্চীচ্ছনি্মপমকিংচ্ছয়্একো্আধুমনক্হাসপাতাল্বতমি্কিাি্জনয্োকা্মদচ্ছয়।্
এ্হাসপাতাল্মছল্লক্ষ্লক্ষ্গিীব্িানুচ্ছষি্জনয।্োঁচ্ছদি্মতমন্জীবচ্ছন্ষদচ্ছেন্মন্বা্
ষদোি্ সম্ভাবনাও্ মছল্ না।্অনযমদচ্ছক্ মেমলিাি্তাি্ ষশ্রষ্ঠচ্ছত্বি্অনুভূমত্ পায়্একজন্
বযাঙ্ক্ োকাত্ আি্ েুনী্ হচ্ছয়।্ পুমলশ্ েেন্ তাচ্ছক্ হচ্ছনয্ হচ্ছয়্ েুঁচ্ছজ্ ষবড়ামেল্ ষস্
মিচ্ছনচ্ছসাোি্একো্োিাি্বামড়চ্ছত্ঢুচ্ছক্বচ্ছল,্আমি্মেমলিাি।’্ষস্ষে্জনগচ্ছেি্এক্
নম্বি্শত্রু্ষসো্ষভচ্ছব্ষস্গবথ্অনুভব্কিচ্ছতা।্ষস্আিও্বচ্ছল,্আমি্আপনাচ্ছদি্ষকান্
ক্ষমত্কিচ্ছবা্না,্তচ্ছব্আমি্মেমলিাি।‘ 
  
একো্ মবচ্ছশষ্ বযাপাি্ হচ্ছলা,্ মেমলিাি্আি্ িকচ্ছফলাচ্ছিি্ িচ্ছধয্ প্রচ্ছভদ্ তািা্ তাচ্ছদি্
ষশ্রষ্ঠচ্ছত্বি্অনুভূমত্মভন্ন্মভন্ন্কাচ্ছজি্িচ্ছধয্মদচ্ছয়্ষপচ্ছয়মছচ্ছলন। 
  
ইমতহাচ্ছসি্পাতায়্ মবেযাত্সব্িানুষচ্ছদি্ষশ্রষ্ঠত্ব্অজথচ্ছনি্জনয্নানা্প্রচ্ছচষ্টাি্িজাদাি্
সব্উদাহিে্ছমড়চ্ছয়্িচ্ছয়চ্ছছ।্এিন্মক্জজথ্ওয়ামশিংেনও্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন্তাঁচ্ছক্‘আচ্ছিমিকা্
েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্িহান্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্বচ্ছল্োকা্ ষহাক।্কলম্বাস্ ষচচ্ছয়মছচ্ছলন্তাচ্ছক্বলা্ ষহাক্
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‘িহাসিুচ্ছদ্রি্ অধীশ্বি্ আি্ ভািতবচ্ছষথি্ িাজপ্রমতমনমধ।্ কযাথামিন্ মদ্ ষগ্রে্ ‘হাি্
ইমম্পমিয়াি্িযাচ্ছজমষ্ট’্ ষলো্না্থাকচ্ছল্ ষকান্ মচমঠ্্ েুলচ্ছতন্না।্আবাি,্ মিচ্ছসস্ মলঙ্কন্
ষহায়াইে্হাউচ্ছস্মিচ্ছসস্গ্রান্টচ্ছক্তাি্সািচ্ছন্বসাি্জনয্বাম নীি্িতই্মচৎকাি্কচ্ছি্
বচ্ছলমছচ্ছলন,্আপনাি্এচ্ছতা্দুিঃসাহস্আমি্বসচ্ছত্না্বলচ্ছলও্আিাি্সািচ্ছন্বচ্ছসচ্ছছন! 
  
আিাচ্ছদি্ ষদচ্ছশি্ ষকামেপমতিা্ কুচ্ছিরু্ িহাচ্ছদচ্ছশ্ অমভোন্ চালাচ্ছনাি্ জনয্ োকা্
মদচ্ছয়মছচ্ছলন্এই্শচ্ছতথ্ষে্তুষাি্ঢাকা্পবথতিালাি্নািকিে্তাঁচ্ছদি্নাচ্ছিই্িাো্হচ্ছব।্
মভক্টি্হুচ্ছগাও্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন্আিও্ষবমশ–তাি্ইো্মছল্পযািী্শহচ্ছিি্নাি্বদচ্ছল্তাি্
নাচ্ছিই্িাো্ষহাক।্এিন্মক্ষশেপীয়াি,্ষসই্িহা্শমক্তশালী্ষলেকও্তাঁি্পমিবাচ্ছিি্
জনয্পদক্আি্পুিস্কাি্প্রতযাশা্কিচ্ছতন। 
  
িানুষ্আবাি্অচ্ছনক্সিয়্সহানুভূমত্আি্নজি্ষকচ্ছড়্ষনওয়াি্জনয্শেযাশায়ী্হচ্ছত্
চায়,্আি্ এো্ কচ্ছি্ তািা্ গুরুত্ব্ ষপচ্ছত্ চায়।্ উদাহিে্ মহসাচ্ছব্ মিচ্ছসস্ িযামকনচ্ছলি্
কথাোই্ ধরুন।্ মতমন্ প্রাধানয্ পাওয়াি্ উচ্ছেচ্ছশযই্ তাি্ স্বািী্ িামকথন্ েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্
ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্িাচ্ছষ্ট্রি্জরুিী্কাজ্অবচ্ছহলা্কচ্ছি্তাঁি্ মদচ্ছক্নজি্মদচ্ছত্বাধয্কচ্ছিন।্
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্স্ত্রীি্শেযায়্ ন্টাি্পি্ ন্টা্ষথচ্ছক্তাচ্ছক্দুবাহু্ষবষ্টচ্ছন্ষিচ্ছে্ ুি্পাড়াচ্ছনাি্
ষচষ্টা্ কিচ্ছতন।্ স্ত্রী্ তাি্ দাঁত্ বাঁধাচ্ছনাি্ সিয়্আবদাি্ কিচ্ছতন্ স্বািী্ সািাক্ষে্ তাি্
পাচ্ছশ্থাকুন।্একবাি্দাঁচ্ছতি্োক্তাচ্ছিি্কাচ্ছছ্তাচ্ছক্বমসচ্ছয়্ষিচ্ছে্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্জন্ষহ’ি্
সচ্ছে্সাক্ষাৎ্কিচ্ছত্োওয়ায়্স্ত্রী্মবশ্রী্দৃচ্ছশযি্অবতািো্কচ্ছিমছচ্ছলন। 
  
ষিিী্িবােথসন্িাইনহােথ্আিাচ্ছক্একবাি্বচ্ছলমছচ্ছলন্চিৎকাি্স্বাস্থযবতী্এক্তরুেী্
গুরুত্ব্বা্প্রাধানয্অজথচ্ছনি্জনযই্শুধু্শেযাশায়ী্ হচ্ছয়্পচ্ছড়।্ মিচ্ছসস্িাইনহােথ্ বচ্ছলন,্
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একমদন্ ষিচ্ছয়মে্ মকছু্উপলমি্হয়্ েুব্সম্ভব্ওি্বয়স,্আি্ ষে্ ষস্ ষকানমদন্ মবচ্ছয়্
কিচ্ছত্পািচ্ছব্না্ ষসই্কথাো।্ মনিঃসে্ মদন্কাোচ্ছত্ মগচ্ছয়্ষস্ বুচ্ছঝমছল্তাি্ভমবষযৎ্
বচ্ছল্আি্মকছুই্ষনই।্ষস্তাই্শেযাি্আশ্রয়্মনচ্ছলা।্তািপি্দশ্বছি্তাি্বৃিা্িা্
চািতলা্ষথচ্ছক্বািবাি্উপি্মনচ্ছচ্োতায়াত্কচ্ছি্ষি্মনচ্ছয়্তাি্ষসবা্কচ্ছি্চলচ্ছলন।্
অবচ্ছশচ্ছষ্ একমদন্ বৃিা্ িা্ পমিশ্রচ্ছিি্ ক্লামন্তচ্ছত্ িািা্ ষগচ্ছলন।্ কো্ সপ্তাহ্ ষিচ্ছয়মে্
অসহায়্ ভেীচ্ছত্ পচ্ছড়্ থাকাি্ পি্ উচ্ছঠ্্ পড়চ্ছত্ বাধয্ হচ্ছলা।্ তািপি্ ষপাশাক্ পচ্ছি্
স্বাভামবক্জীবচ্ছন্মফচ্ছি্এল। 
  
ষকান্ষকান্মবচ্ছশষজ্ঞি্ধািো্ষে্িানুষ্রূঢ়্বাস্তব্জগচ্ছত্প্রধাচ্ছনযি্অনুভূমত্লাচ্ছভ্বযথথ্
হচ্ছয়ই্ষশষ্পেথন্ত্উন্মাদ্জগচ্ছতি্স্বমিল্দুমনয়ায়্প্রচ্ছবশ্কচ্ছি্সমতয্সমতযই্পাগল্হচ্ছয়্
োয়।্আচ্ছিমিকা্ েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্ হাসপাতালগুচ্ছলায়্ িানমসক্ ষিাচ্ছগি্ েত্ ষিাগী্ মচমকৎসায়্
আচ্ছছ্তাি্সিংেযা্অনযানয্ষিাগাক্রান্ত্ষিাগীি্তুলনায়্ষঢি্ষবমশ।্আপমন্েমদ্মনউইয়কথ্
িাচ্ছজযি্অমধবাসী্হন্আি্আপনাি্বয়স্পচ্ছনচ্ছিাি্ষবমশ্হয়্তাহচ্ছল্আপনাি্পাগল্
হচ্ছয়্সাত্বছি্কাোচ্ছনাি্সম্ভাবনা্হচ্ছলা্কুমড়জচ্ছনি্িচ্ছধয্একজন। 
  
এিকি্পাগল্হওয়াি্কািে্মক? 
  
কািও্পচ্ছক্ষই্এিকি্ঝমেমত্উত্তি্সম্ভব্নয়,্তচ্ছব্আিিা্জামন্ষে্মকছু্ষিাগ্ষেিন্
মসমফমলস,্িমস্তচ্ছষ্কি্ক্ষমত্ষকাষগুচ্ছলা্ষভচ্ছঙ্নষ্ট্কচ্ছি্ষদয়্আি্তাি্পমিেমতচ্ছতই্আচ্ছস্
উন্মাদ্ ষিাগ।্ বাস্তচ্ছব,্ এই্ িানমসক্ ষিাচ্ছগি্ অচ্ছধথচ্ছকই্  চ্ছে্ নানা্ ধিচ্ছনি্ শািীমিক্
কািচ্ছে,্ ষেিন্ িমস্তচ্ছষ্কি্ ক্ষমত,্ সুিা,্ েমেন্ বা্ আ াত।্ মকন্তু্ বামক্ অচ্ছধথকো-এোই্
সবচ্ছচচ্ছয়্ভয়ঙ্কি-বামক্োিা্উন্মাদ্ষিাগগ্রস্ত্হয়্তাচ্ছদি্িমস্তচ্ছষ্কি্ষকাচ্ছষ্আপাত্দৃমষ্টচ্ছত্
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ষকান্গলদ্থাচ্ছক্না।্িয়না্তদচ্ছন্তি্সিয়্েেন্উচ্চ্ক্ষিতাি্অেুবীক্ষচ্ছেি্সাহাচ্ছেয্
িমস্তচ্ছষ্কি্মঝমল্ল্পিীক্ষা্কিা্হয়্তেন্ষদো্ষগচ্ছছ্ওইসব্ষকাষ্আিাি্আিাি্আপনাি্
িমস্তচ্ছষ্কি্িতই্সজীব্আি্কিথক্ষি।্তাহচ্ছল্পাগল্হওয়াি্আসল্কািে্কী? 
  
প্রশ্নো্আমি্ মকছুমদন্আচ্ছগ্আিাচ্ছদি্ মবেযাত্ এক্উন্মাদাগাচ্ছিি্ প্রধান্ মচমকৎসকচ্ছক্
কচ্ছিমছলাি।্ এই্ মচমকৎসক্ ভদ্রচ্ছলাক্ উন্মাদ্ ষিাগ্ মবচ্ছশষজ্ঞ্ মহচ্ছসচ্ছব্ উচ্চতি্ সম্মান্
আি্অতযন্ত্ষলাভনীয়্পুিষ্কািও্ষপচ্ছয়মছচ্ছলন।্মতমন্ষোলােুমল্আিাচ্ছক্জানান্ষে্িানুষ্
ষকন্উন্মাদ্হচ্ছয়্োয়্ষসো্ মতমন্আচ্ছদৌ্জাচ্ছনন্না।্আসচ্ছল্মনমশ্চতভাচ্ছব্এো্ষকউই্
জাচ্ছন্না।্তচ্ছব্মতমন্বচ্ছলন্ষে্বহু্ষলাক্োিা্পাগল্হচ্ছয়্োয়,্তািা্এই্পাগলামিি্
িচ্ছধয্একো্প্রাধানয্লাভ্কিাি্অনুভূমত্েুঁচ্ছজ্পায়,্ষেো্রূঢ়্বাস্তচ্ছব্তািা্ষপচ্ছত্বযথথ্
হয়।্তািপচ্ছিই্মতমন্মনম্নমলমেত্কামহনীমে্ষশানান্: 
  
বতথিাচ্ছন্আিাি্হাচ্ছত্একজন্ ষিামগনী্আচ্ছছন্োঁি্জীবচ্ছন্ মবচ্ছয়্বযথথতায়্পেথবমসত।্
মতমন্ ষচচ্ছয়মছচ্ছলন্ ভাচ্ছলাবাসা,্ ষেৌন্আনন্দ,্ সন্তান্আি্ সািামজক্ সম্মান।্ মকন্তু্রূঢ়্
জীবন্তাি্সব্আশাই্নষ্ট্কচ্ছি্ষদয়।্তাঁি্স্বািী্তাচ্ছক্ভাচ্ছলাবাসচ্ছতন্না।্এিন্মক্
তাঁি্সচ্ছে্ষেচ্ছতও্তাি্আপমত্ত্মছল।্মতমন্স্ত্রীচ্ছক্উপচ্ছি্তাঁি্ চ্ছি্োবাি্ মদচ্ছত্বাধয্
কিচ্ছতন।্ িমহলামেি্ ষকান্ সন্তান্ বা্ সািামজক্ সম্মান্ মছল্ না।্ এি্ ফচ্ছল্ িমহলামে্
পাগল্ হচ্ছয়্ ষগচ্ছলন্ এিপি্ কেনায়্ মতমন্ তাঁি্ স্বািীচ্ছক্ োইচ্ছভাসথ্ কচ্ছিন।্ কুিািী্
জীবচ্ছনি্নািও্গ্রহে্কচ্ছিন।্তাি্এেন্মবশ্বাস্ইিংলযাচ্ছেি্অমভজাত্সিাচ্ছজ্তাি্মবচ্ছয়্
হচ্ছয়চ্ছছ–আি্মনচ্ছজচ্ছক্তাই্ষলমে্মস্মথ্বচ্ছল্োকাি্দাবীও্কচ্ছিন। 
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সন্তাচ্ছনি্বযাপাচ্ছি,্মতমন্কেনায়্ষদচ্ছেন্প্রমতিাচ্ছতই্মতমন্এক্একমে্নতুন্সন্তান্লাভ্
কচ্ছিন।্ তাঁি্ সচ্ছে্ ষদো্ কিচ্ছত্ ষগচ্ছলই্ মতমন্ আিায়্ বচ্ছলন,্ ‘োক্তাি,্ গত্ িামত্রচ্ছত্
আিাি্একো্বাচ্চা্হচ্ছয়চ্ছছ।’ 
  
জীবন্একবাি্তাঁি্ স্বচ্ছিি্তিী্ বাস্তচ্ছবি্রূঢ়্প্রস্তচ্ছিি্ বুচ্ছক্আছচ্ছড়্ ষভচ্ছঙ্ মদচ্ছয়মছল্
মকন্তু্ ষিৌদ্রকচ্ছিাজ্জ্বল,্কেনািয়্ মবমচত্র্উন্মাদ্জগৎোয়্ ষসই্ভাবনাি্তিী্ পাল্ তুচ্ছল্
তিতি্কচ্ছিই্এমগচ্ছয়্চচ্ছল। 
  
এচ্ছক্মক্মবষাদিয়্বলচ্ছবন?্এো্বলচ্ছত্পািচ্ছবা্না।্তাি্মচমকৎসক্একবাি্আিাচ্ছক্
বচ্ছলন,্ ‘আমি্ েমদ্ ষকানভাচ্ছব্ হাত্ বামড়চ্ছয়্ ওঁি্ উন্মাদ্ অবস্থা্ দূি্ কচ্ছি্ মদচ্ছত্ পামি্
তাহচ্ছলও্ষসো্কিচ্ছবা্না।্কািে্মনচ্ছজি্অবস্থাচ্ছতই্উমন্অচ্ছনক্ষবশী্সুেী।‘ 
  
দল্ মহচ্ছসচ্ছব্ থাকচ্ছল্পাগচ্ছলিা্আপনাি্ বা্আিাি্ ষচচ্ছয়্ ষঢি্ সুেী।্অচ্ছনচ্ছকই্পাগল্
হচ্ছয়্আনন্দ্উপচ্ছভাগ্কচ্ছি্চচ্ছল।্কিচ্ছব্নাই্বা্ষকন?্তািা্এইভাচ্ছব্তাচ্ছদি্সিসযা্
সিাধান্কচ্ছি্ষফচ্ছল।্এিন্অবস্থায়্থাকাি্সিয়্তািা্ষবশ্ষিজাচ্ছজই্আপনাচ্ছদি্লক্ষ্
লক্ষ্েলাচ্ছিি্ ষচক্ মলচ্ছে্ ষদচ্ছব্বা্আগা্োচ্ছয়ি্কাচ্ছছ্একো্পমিচয়্পত্রও।্তাচ্ছদি্
স্বচ্ছিি্জগৎোচ্ছত্তািা্ বতিী্কচ্ছি্ ষনয়।্ ষে্প্রাধানয্ তািা্ হচ্ছনয্ হচ্ছয়্ েুচঁ্ছজ্ মফচ্ছিচ্ছছ্
ষসোই। 
  
ষকান্িানুষ্ষে্প্রাধাচ্ছনযি্অনুভূমতি্আকাঙক্ষায়্পাগল্পেথন্ত্হচ্ছয়্োয়,্একবাি্ষভচ্ছব্
ষদেুন্আমি্বা্আপমন্সুস্থ্িানুষচ্ছদি্প্রকৃত্প্রশিংসা্কচ্ছি্মক্অচ্ছলৌমকক্বযাপািই্না্
 োচ্ছত্পামি। 
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েতদূি্ জামন্ ইমতহাচ্ছস্ িাত্র্ দুজন্ িানুষই্ বছচ্ছি্ দশ্ লক্ষ্ েলাি্ িাইচ্ছন্ মহচ্ছসচ্ছব্
ষপচ্ছয়চ্ছছন।্তািা্হচ্ছলন্ওয়াোি্ক্রাইসলাি্আি্চালথস্ষশায়াব। 
  
অযান্ড্রু্কাচ্ছনথমগ্ষশায়াবচ্ছক্বছচ্ছি্দশ্লক্ষ্েলাি্বা্বদমনক্মতন্হাজাি্েলাচ্ছিি্ষচচ্ছয়ও্
ষবমশ্ষকন্মদচ্ছয়্োন?্ষকন? 
  
কািে্ ষশায়াব্ দারুে্প্রমতভাবান?্ না।্ তচ্ছব্ মক্ ইস্পাত্ বতমিি্কাচ্ছজ্ মতমন্অচ্ছনযি্
ষচচ্ছয়্ষবমশ্ মকছু্জানচ্ছতন?্এও্বাচ্ছজ্কথা।্চালথস্্ষশায়ব্ মনচ্ছজই্আিায়্বচ্ছলমছচ্ছলন্
তাঁি্মনচ্ছচ্বহুচ্ছলাক্কাজ্কিচ্ছতা্োিা্ইস্পাত্বতমিি্বযাপাচ্ছি্তাি্ষচচ্ছয়্অচ্ছনক্ষবমশ্
জানচ্ছতা।্তাহচ্ছল? 
  
. 
  
ষশায়াব্বচ্ছলচ্ছছন্ ষে্তাঁচ্ছক্ওই্িাইচ্ছন্ ষদওয়া্হচ্ছতা্ মবচ্ছশষ্কচ্ছি্তাঁি্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্
বযবহাচ্ছিি্ অদু্ভত্ দক্ষতাি্ জনযই।্আমি্ জানচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছলাি্ এো্ মতমন্ ষকিন্ কচ্ছি্
কচ্ছিন।্মনচ্ছচ্তাি্মনচ্ছজি্িুচ্ছে্জানাচ্ছনা্ষসই্িহচ্ছসযি্মবষয়্জানামে।্এই্কথাগুচ্ছলা্
মচিকালীন্সম্পচ্ছদি্িতই্প্রমতমে্বামড়,্সু্কল,্ষদাকান্বা্ষদচ্ছশি্কিথস্থচ্ছল্ষব্রাচ্ছি্ঢালাই্
কচ্ছি্োমঙচ্ছয়্িাো্উমচত।্মশশুিা্লামতন্বযাকিচ্ছেি্মক্রয়াি্ষগাড়াি্কথা্মশেচ্ছত্মগচ্ছয়্
বা্ব্রামজচ্ছলি্বামষথক্বৃমষ্টপাচ্ছতি্কথা্জানচ্ছত্মগচ্ছয়্সিয়্নষ্ট্কিাি্বদচ্ছল্িচ্ছন্ষগঁচ্ছথ্
িােচ্ছব–ষে্কথাগুচ্ছলা্শুধু্ষিচ্ছন্চলচ্ছত্পািচ্ছল্আিাি্বা্আপনাি্জীবন্ধািাও্পাচ্ছে্
মদচ্ছত্পাচ্ছি; 
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‘আমি্িচ্ছন্কমি্িানুচ্ছষি্িচ্ছধয্উৎসাহ্জামগচ্ছয়্ষতালাি্ক্ষিতাি্িচ্ছধযই্িচ্ছয়চ্ছছ্আিাি্
ো্ মকছু্সম্পদ,্ ষশায়াব্বচ্ছলমছচ্ছলন।্এোই্আিাি্সিস্ত্ক্ষিতাি্ ষগাড়াি্কথা্আি্
আমি্িচ্ছন্কমি্ষকান্িানুচ্ছষি্িচ্ছধযি্ষসিা্বস্তু্আহিে্কিাি্ষশ্রষ্ঠ্পথ্হচ্ছলা্তাচ্ছক্
প্রশিংসা্কিা্আি্উৎসাহ্ষদওয়া। 
  
‘উপি্ িহচ্ছলি্কাছ্ ষথচ্ছক্ মনম্ন্ পদস্থ্ ষলাকচ্ছদি্ সিাচ্ছলাচনাি্ িত্আি্ মকছুই্ ষকান্
িানুচ্ছষি্উচ্চাকাঙক্ষাচ্ছক্এিনভাচ্ছব্ক্ষমত্কচ্ছি্না।্আমি্কাউচ্ছক্সিাচ্ছলাচনা্কমি্না।্
আমি্ ষকান্ িানুষচ্ছক্ কাজ্ কিাি্ উৎসাহ্ ষদওয়াচ্ছতই্ মবশ্বাসী।্ আমি্ তাই্ প্রশিংসা্
কিচ্ছতই্উমিগ্ন্থাকচ্ছত্অভযস্ত,্আি্ষদাষ্েুঁচ্ছজ্ষপচ্ছত্আমি্ ৃো্কমি।্আমি্ো্পছন্দ্
কমি্তা্হচ্ছলা্আিাি্কচ্ছজ্আমি্আনন্দ্লাভ্কমি্আি্প্রশিংসা্আমি্দিাজ্ভাচ্ছবই্
কমি।’ 
  
মঠ্ক্ এোই্ কচ্ছিন্ ষশায়াব।্ মকন্তু্ গড়পড়তা্ সাধািে্ িানুষ্ মক্ কচ্ছি?্ মঠ্ক্ এি্
উচ্ছোোই।্তাচ্ছদি্ষকান্মকছু্পছন্দ্না্হচ্ছল্তািা্মচৎকাি্কচ্ছি্িিা্িানুষচ্ছক্জাগাচ্ছত্
চায়্মকন্তু্প্রশিংসাি্মকছু্থাকচ্ছল্তািা্িুে্ষোচ্ছল্না। 
  
ষশায়াব্আিও্বচ্ছলন,্ ‘আিাি্জীবচ্ছন্বহু্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্ষিলাচ্ছিশা্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্সািা্
পৃমথবীি্বহু্ মবেযাত্িানুচ্ছষি্সিংস্পচ্ছশথ্আমি্এচ্ছসমছ।্আমি্আজও্পেথন্ত্এিন্ষকান্
িানুষ্ষদমেমন্তািা্েত্নািী্দািী্িানুষই্ষহান্না্ ষকন্প্রশিংসা্কিচ্ছল্ভাচ্ছলা্কাজ্
কচ্ছিন্মন্বা্সিচ্ছলাচনায়্কু্ষি্হন্মন্এিন্কাউচ্ছকই্পাইমন।’ 
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ষশায়ব্আিও্জামনচ্ছয়মছচ্ছলন্অযাে্কাচ্ছনথগীি্ষসই্ েনাবহুল্সাফচ্ছলযি্চামবকামঠ্ও্এই্
মজমনস।্কাচ্ছনথগী্তাি্সহকিথীচ্ছদি্ষোলােুমল্আি্আড়াচ্ছলও্প্রশিংসা্কিচ্ছতন। 
  
এছাড়াও্কাচ্ছনথগী্তাি্সহকিথীচ্ছদি্প্রশিংসা্কিচ্ছত্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন্তাি্সিামধ্প্রস্তচ্ছিি্িধয্
মদচ্ছয়ও।্ মতমন্ মনচ্ছজ্ একো্ সিামধ্ ফলক্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্ োচ্ছত্ ষোদাই্ কিা্ মছল্ এই্
কথাগুচ্ছলা্:্‘এোচ্ছন্এিন্একজন্শাময়ত্আচ্ছছন্মেমন্তাি্ষচচ্ছয়ও্বুমিিান্িানুষচ্ছদি্
সচ্ছে্মিশচ্ছত্পািচ্ছতন। 
  
জনসিংচ্ছোচ্ছগি্কাচ্ছজ্ িকচ্ছফলাি্ সাফচ্ছলযি্অনযতি্ িহসয্ মছল্আন্তমিকভাচ্ছব্প্রশিংসা্
কিা।্ ষেিন্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্ একবাি্ েেন্ তাঁি্ একজন্ অিংশীদাি্ এেওয়ােথমে্
ষবেচ্ছফােথ,্দমক্ষে্আচ্ছিমিকায়্মকছু্লগ্নী্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্প্রায়্দশ্লক্ষ্েলাি্
ক্ষমত্কচ্ছি্ বসচ্ছলন,্ জন্ মে্অবশযই্ দারুেভাচ্ছব্ সিাচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্ পািচ্ছতন।্ মকন্তু্
মতমন্জানচ্ছতন্ ষবেচ্ছফােথ্তাি্ েথাসাধযই্কচ্ছিচ্ছছন–অতএব্বযাপািমেি্ওোচ্ছনই্ইমত্
 েচ্ছলা।্িকচ্ছফলাি্প্রশিংসা্কিাি্একো্পথ্ ষপচ্ছয়্ ষগচ্ছলন,্ মতমন্তাই্ ষবেচ্ছফােথচ্ছক্
প্রশিংসা্ কচ্ছি্ বলচ্ছলন্ ষিাে্ োকাি্ শতকিা্ ষাে্ ভাগ্ ষতা্ মতমন্ বাঁচাচ্ছত্ ষপচ্ছিচ্ছছন।্
একাজ্ সমতযই্ দারুে’,্ িকচ্ছফলাি্ বচ্ছলমছচ্ছলন।্ উঁচু্ তলাি্ িানুষও্ এিন্ সচিাচি্
কিচ্ছত্পাচ্ছি্না।’ 
  
মজগমফে্মছচ্ছলন্ব্রেওচ্ছয়চ্ছক্োঁিা্উদ্ভামসত্কচ্ছিমছচ্ছলন্তাঁচ্ছদি্িচ্ছধয্একজন্সবচ্ছসিা্
প্রচ্ছিাদ্সিংগঠ্ক।্মতমন্সুনাচ্ছিি্অমধকািী্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্ন্আচ্ছিমিকান্ষিচ্ছয়চ্ছদি্ষগৌিবামিত্
কচ্ছি্ ষতালাি্কাচ্ছজ্ সুক্ষ্ম্ক্ষিতা্অজথন্কচ্ছি।্ মতমন্কাজ্কিচ্ছতন্এইভাচ্ছব,্ োচ্ছদি্
মদচ্ছক্ ষকউ্ দুবাি্তাকায়্না্এিন্সাধািে্ ষিচ্ছয়চ্ছদি্ মতমন্িচ্ছঞ্চ্বািবাি্ মনচ্ছয়্এচ্ছস্
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ক্রচ্ছি্তাচ্ছদি্িহসযিয়ী্আি্লাবেযিয়ী্কচ্ছি্গচ্ছড়্তুলচ্ছতন।্প্রশিংসা্আি্আমমবশ্বাচ্ছসি্
িূলয্ মতমন্জানচ্ছতন্ বচ্ছলই্ মতমন্ ষিচ্ছয়চ্ছদি্তাি্ সাহমসকতা্আি্ মবচ্ছবচনাচ্ছবাধ্ মদচ্ছয়্
এই্মবশ্বাস্জাগাচ্ছতন্ষে্তািা্সুন্দিী।্মতমন্আসচ্ছল্মছচ্ছলন্বাস্তবচ্ছবাচ্ছধি্িানুষ,্তাই্
মতমন্ষকািাস্ষিচ্ছয়চ্ছদি্িাইচ্ছন্িাচ্ছস্মত্রশ্েলাচ্ছিি্বদচ্ছল্প্রায়্একশ্পঁচাত্তি্েলাচ্ছি্
তুচ্ছল্ ষদন।্ এছাড়াও্ মতমন্ মছচ্ছলন্ েুবই্ চিকদাি্ িানুষ।্ ষকান্ অনুষ্ঠান্ িামত্রি্
উচ্ছিাধচ্ছনি্সিয়্ মতমন্প্রমতমে্অিংশগ্রহেকামিনীচ্ছক্ ষেমলগ্রাচ্ছি্শুচ্ছভো্জানাচ্ছতন্আি্
প্রমতমে্ষকািাচ্ছসি্ষিচ্ছয়চ্ছক্চিৎকাি্িক্ত্ষগালাপ্উপহাি্মদচ্ছতন। 
  
একবাি্আিায়্অনাহাচ্ছি্থাকাি্পাগলামিচ্ছত্ষপচ্ছয়মছল্আি্তাই্ছ’্িাত্ছ’্ মদন্না্
ষেচ্ছয়্কাোই।্বযাপািো্ ষতিন্কমঠ্ন্ মছল্না।্ দুমদচ্ছনি্ষশচ্ছষ্েতোমন্কু্ষধাতথ্ মছলাি্
তাি্ ষচচ্ছয়্ছ’মদচ্ছনি্িাথায়্কিই্ কু্ষধাতথ্ হই।্তা্সচ্ছত্ত্বও্আমি্জামন,্আি্আপমনও্
জাচ্ছনন,্ অচ্ছনচ্ছকই্ মনচ্ছজচ্ছদি্ অপিাধী্ ভাবচ্ছত্ চাইচ্ছব্ তািা্ েমদ্ তাচ্ছদি্ পমিবাচ্ছিি্
ষলাকজন্ বা্কিথচামিচ্ছদি্ ছ’্ মদন্অনাহাচ্ছি্ ষিচ্ছে্ ষদয়।্অথচ্তািাই্আবাি্তাচ্ছদি্
ছ’মদন্ ষকন,্ ছ’্ সপ্তাহ্ বা্ ষাে্ বছচ্ছিও্ তাচ্ছদি্ আকামঙক্ষত্ ষসই্ আহাচ্ছেথি্ িতই্
প্রশিংসােুকু্কিচ্ছত্চাইচ্ছব্না।্অযালচ্ছেে্লাি্েেন্ ‘মিইউমনয়ন্ইন্ মভচ্ছয়না’ষত্িুেয্
চমিচ্ছত্র্অমভনয়্কচ্ছিমছচ্ছলন্তেন্মতমন্বচ্ছলন,্ ‘আমি্ো্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্চাই্তা্হচ্ছলা্
আিাি্আমমবশ্বাস্বজায়্িাোি্জনয্মকছু্প্রশিংসা।‘ 
  
. 
  
আিাি্নানা্ভাচ্ছবই্আিাচ্ছদি্ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়চ্ছদি,্বনু্ধ্বাস্তব্বা্কিথচামিচ্ছদি্শিীচ্ছিি্জনয্
েচ্ছত্নি্বযবস্থা্কমি্মকন্তু্কদামচৎ্আিিা্তাচ্ছদি্আমমবশ্বাচ্ছসি্েত্ন্মনচ্ছত্চাই।্আিিা্
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তাচ্ছদি্িািংস্আি্আলু্োইচ্ছয়্শমক্ত্বাড়াচ্ছত্সাহােয্কমি্ মকন্তু্ দুিঃচ্ছেি্কথা,্তাচ্ছদি্
প্রশিংসাি্বােী্ষশানাচ্ছত্আিাচ্ছদি্অবচ্ছহলা্অফুিন্ত।্আিিা্বুমঝনা্এই্প্রশিংসা্তাচ্ছদি্
িচ্ছন্প্রভাত্সেীচ্ছতি্িতই্মচিজাগরুক্থাকচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
ষকান্ ষকান্ পাঠ্ক্ ষবাধহয়্ এ্ পেথন্ত্ পচ্ছড়্ বলচ্ছত্ চাইচ্ছবন্ :্ পুিচ্ছনা্ বস্তাবন্দী্ িাল!্
একদি্বাচ্ছজ্আি্ষতাষাচ্ছিাদ্ছাড়া্মকছুই্না।্এ্মজমনস্আিিা্জামন।্এচ্ছত্কাজ্হয়্
না–মবচ্ছশষ্কচ্ছি্বুমিিান্িানুষচ্ছদি্কাচ্ছছ। 
  
মঠ্ক্কথা,্ষতাষাচ্ছিাদ্বুমিিান্িানুচ্ছষিা্কদামচৎ্ষভাচ্ছলন।্ষতাষাচ্ছিাদ্হচ্ছলা,্স্বাথথপিতা্
িাো্আি্কপেতায়্জড়াচ্ছনা্ মকছু।্এো্সাধািেত্বযথথ্হয়্আি্তা্হওয়ািই্কথা।্
এোও্ সমতয্ কথা্ ষে্ মকছু্ মকছু্ িানুষ্ প্রশিংসা্ ষশানাি্ জনয্ এতই্ লালাময়ত্ আি্
উদগ্রীব্থাচ্ছক্ষে্তািা্ষে্ষকান্মকছুই্মগলচ্ছত্বতমি।্অনাহািমক্লষ্ট্িানুষ্ষেিন্ াস্
বা্কুচ্ছচািাচ্ছছি্ষোপও্মগচ্ছল্ষফচ্ছল। 
  
উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্বহু্মববাহকািী্মেভামন্ভাইচ্ছদি্কথাোই্একবাি্ধরুন।্এই্মেভামন্
ভাইিা্ মবচ্ছয়ি্ বাজাচ্ছি্ এচ্ছকবাচ্ছি্ জ্বলজ্বচ্ছল্ তািাি্ িতই্ মছল।্ তািা্ অথথাৎ্ এই্
তথাকমথত্িাজপুত্রিা্ষকিন্কচ্ছি্দুই্অপরূপ্সুন্দিী্আি্মবেযাত্অমভচ্ছনত্রী,্মবেযাত্
একজন্ অচ্ছপিা্ গাময়কা্ আি্ লক্ষ্ লক্ষ্ োকাি্ িামলক্ বািবািা্ হােনচ্ছক্ মবচ্ছয়্
কচ্ছিমছচ্ছলন?্ষকন?্আি্ষকিন্কচ্ছিই্বা্তািা্এো্কচ্ছি? 
  
‘মলবামেথ’্নাচ্ছি্একো্কাগচ্ছজ্অযাচ্ছেলা্ ষিাজাসথ্ ষসন্ট্জন্ মলচ্ছেমছচ্ছলন,্ ‘….্ ষিচ্ছয়চ্ছদি্
কাচ্ছছ্মেভামনচ্ছদি্আকষথচ্ছেি্বযাপাি্েুগ্েুগ্বযাপী্ষকান্িহচ্ছসযিই্অে।‘ 
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মতমন্আিও্জানান,্‘মবেযাত্ষপালা্ষনগ্রী্পুরুষ্সম্পচ্ছকথ্ওয়ামকবহাল্আি্মবেযাত্মশেী্
একবাি্বযাপািো্আিাি্কাচ্ছছ্বযােযা্কচ্ছিমছচ্ছলন।্মতমন্বচ্ছলমছচ্ছলন,্ওিা্ষতাষাচ্ছিাচ্ছদি্
বযাপািো্এতই্ভাচ্ছলা্ষবাচ্ছঝ্ষেো্আি্ষকান্আিাি্ষদো্পুরুষ্ষক্কেনই্ষদমেমন।্
আি্এই্ ষতাষাচ্ছিাদ্ বযাপািো্এই্িসকষহীন্ বাস্তব্জগচ্ছত্সমূ্পেথ্ বযথথ।্আপনাচ্ছক্
কথা্মদচ্ছত্পামি্ষে,্ষিচ্ছয়চ্ছদি্কাচ্ছছ্মেভামন্ভাইচ্ছদি্আকষথচ্ছেি্িহসযোও্এোই।’ 
  
এিন্মক্িহািােী্মভচ্ছক্টামিয়াও্ষতাষাচ্ছিাদমপ্রয়া্মছচ্ছলন।্মেসচ্ছিলী্স্বীকাি্কচ্ছিমছচ্ছলন্ষে্
িােীি্সচ্ছে্কাজকিথ্কিাি্সিয়্মতমন্এ্কাজো্ষবশ্চিৎকাি্ভাচ্ছবই্কিচ্ছতন।্তাি্
মঠ্ক্ মনচ্ছজি্ ভাষায়্ বযাপািো্ মছল্ এই্ িকি,্ ‘…্ ষবশ্ চিৎকাি্ কচ্ছি্ ষতাষাচ্ছিাচ্ছদি্
প্রচ্ছলপ্ লাগাতাি।্ এোও্ জানা্ কথা্ মেসচ্ছিলী্ মছচ্ছলন্ মবশাল্ মব্রমেশ্ সাম্রাচ্ছজযি্
শাসকচ্ছদি্িচ্ছধয্সবচ্ছচচ্ছয়্দক্ষ,্মনেুঁত্আি্ধুিন্ধি্একজন্িানুষ।্মনচ্ছজি্জগচ্ছত্মতমন্
মছচ্ছলন্ একজন্ পাকা্ ষলাক।্ তাি্ পচ্ছক্ষ্ ষে্ কাজ্কিা্ সহজ্ মছল্ ষসো্আিাি্ বা্
আপনাি্পচ্ছক্ষ্কাচ্ছজি্হচ্ছব্না।্ষশষ্পেথন্ত্এই্ষতাষাচ্ছিাদ্ভাচ্ছলা্কিাি্ষচচ্ছয়্আপনাি্
ষঢি্ষবমশ্ক্ষমতই্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্ষতাষাচ্ছিাদ্হচ্ছলা্অচ্ছনকো্জাল্োকাি্িত্আি্জাল্
োকাি্িতই্তা্আপনাচ্ছক্ষসো্চালাচ্ছত্ষগচ্ছল্মবপচ্ছদ্ষফলচ্ছব। 
  
তাহচ্ছল্প্রশিংসা্আি্ষতাষাচ্ছিাচ্ছদি্িচ্ছধয্তফাৎ্মক?্েুবই্সহজ।্একো্হচ্ছলা্আন্তমিক্
আি্ অনযো্ হচ্ছলা্ কপেতা্ িাোচ্ছনা।্ একোি্ উৎপমত্ত্ হৃদচ্ছয়ি্ অন্তস্থল্ ষথচ্ছক্ আি্
অনযো্ সমূ্পেথ্ বানাচ্ছনা।্ একো্ স্বাথথপিতা্ িুক্ত্ আি্ অনযো্ স্বাথথপিতা্ জড়াচ্ছনা।্
একমেচ্ছক্সািা্পৃমথবীই্প্রশিংসা্কচ্ছি্আি্অনযোচ্ছক্সািা্দুমনয়া্ ৃো্কচ্ছি। 
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আমি্ মকছু্ মদন্ আচ্ছগ্ ষিমেচ্ছকা্ মসমেি্ কযাপশচ্ছেচ্ছপক্ প্রাসাচ্ছদ্ ষজনাচ্ছিল্ ওচ্ছব্রগচ্ছেি্
একো্আবক্ষ্িূমতথ্ষদচ্ছে্এচ্ছসমছ।্িূমতথি্মনচ্ছচ্ষজনাচ্ছিল্ওচ্ছব্রগচ্ছেি্জীবন্দশথন্ষথচ্ছক্
এই্কথাগুচ্ছলা্ ষোদাই্ কিা্আচ্ছছ্ :্ ‘ষে্ শত্রু্আপনাচ্ছক্আক্রিে্কিচ্ছছ্ তাচ্ছক্ ভয়্
পাচ্ছবন্না।্ষে্বনু্ধিা্আপনাচ্ছক্ষতাষাচ্ছিাদ্কচ্ছি্তাচ্ছদি্সম্পচ্ছকথ্সাবধান্থাকুন। 
  
না!্না!্না!্আমি্ষতাষাচ্ছিাচ্ছদি্হচ্ছয়্ওকালমত্কিমছ্না।্এি্ধাচ্ছি্কাচ্ছছও্আমি্োমে্
না।্আমি্ শুধু্এক্ নতুনজীবন্প্রবাচ্ছহি্কথাই্ বলমছ।্আিাচ্ছক্আবাি্ বলচ্ছত্ মদন-
’আমি্এক্নতুন্জীবন্প্রবাচ্ছহি্কথাই্বলমছ। 
  
িাজা্ পঞ্চি্ জজথ্ বামকিংহাি্ প্রসাচ্ছদ্ তাঁি্ িামে্ কচ্ছক্ষ্ ছয়মে্ নীমতবাকয্ োমঙচ্ছয়্
ষিচ্ছেমছচ্ছলন।্একমে্নীমতবাকয্হচ্ছলা্:্‘সস্তা্ষতাষাচ্ছিাদ্কিচ্ছত্বা্ষপচ্ছত্ষেন্মশক্ষা্না্
পাই।’্ এোই্ আসল্ কথা,্ ষতাষাচ্ছিাদ্ হচ্ছলা্ সস্তা্ প্রশিংসা।্ একবাি্ ষতাষাচ্ছিাচ্ছদি্
চিৎকাি্একো্অথথ্শুচ্ছনমছলাি।্ষসো্বলাি্ষলাভ্সািলাচ্ছত্পািমছ্না্:্ ‘ষতাষাচ্ছিাদ্
হচ্ছলা্ষলাকমে্আসচ্ছল্মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ্মক্ভাচ্ছব্ষসোই্বচ্ছল্ষদওয়া।’ 
  
আিিা্ েমদ্ সবাই্ ষতাষাচ্ছিাদ্ কিচ্ছত্ চাইতাি,্ তাহচ্ছল্ সবাই্ ষসো্ গ্রহে্কচ্ছি্ কাজ্
কিচ্ছতা্আি্আিিাও্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ বযবহাচ্ছি্ িপ্ত্ হচ্ছয়্ উঠ্তাি।্আিিা্ েেন্ ষকান্
মবচ্ছশষ্সিসযা্ মনচ্ছয়্িাথা্ ািাই্না,্আিিা্সাধািেত্আিাচ্ছদি্ভাবনাি্শতকিা্৯৫্
ভাগই্মনচ্ছজি্সম্বচ্ছন্ধ্ষভচ্ছব্কাোই। 
  
এেন্ মকছুক্ষচ্ছেি্ জনযও্ েমদ্ মনচ্ছজচ্ছদি্ সম্বচ্ছন্ধ্ আিিা্ ভাবনা্ বন্ধ্ কমি্ আি্ অনয্
সবাইচ্ছয়ি্ ভাচ্ছলা্ ভাচ্ছলা্ বযাপাচ্ছি্ ভাবচ্ছত্ শুরু্ কমি্ তাহচ্ছল্আিাচ্ছদি্ ওই্ সস্তা্আি্
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মিচ্ছথয্ষতাষাচ্ছিাদ্িপ্ত্কিা্দিকাি্হচ্ছব্না।্ষসো্প্রায়্িুে্ষথচ্ছক্ষবি্কিাি্আচ্ছগই্
ষলাচ্ছক্ষজচ্ছন্ষফলচ্ছব। 
  
এিাসথন্বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘ষেসব্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্আিাি্সাক্ষাৎ্ চ্ছে্তািা্সবাই্ ষকান্না্
ষকানভাচ্ছব্আিাি্ষচচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠ।্এি্িধয্মদচ্ছয়ই্আমি্তাি্সম্পচ্ছকথ্জানচ্ছত্পামি।’ 
  
এো্েমদ্এিাসথচ্ছনি্ষক্ষচ্ছত্র্সতয্হয়্তাহচ্ছল্মক্তা্আিাি্বা্আপনাি্ষক্ষচ্ছত্র্হাজাি্
গুে্ ষবমশ্ সতয্ হচ্ছয়্ উঠ্চ্ছব্ না?্আসুন,্আিাচ্ছদি্কাজ্কিথ্আি্ চামহদা্ মনচ্ছয়্ মচন্তা্
ভাবনা্বন্ধ্কমি্আি্ষচষ্টা্কমি্অনয্সবাইচ্ছয়ি্সদগুে্ মনচ্ছয়।্ষতাষাচ্ছিাদ্বযাপািোও্
ভুচ্ছল্োন।্শুধু্আন্তমিক্আি্ভাচ্ছলা্প্রশিংসা্কিচ্ছত্থাকুন।্অনযচ্ছক্সিথথচ্ছনি্ষবলায়্
হামসিুচ্ছে্ ষসো্ করুন্ আি্ প্রশিংসায়্ পঞ্চিুে্ হচ্ছয়্ উঠু্ন্ তাহচ্ছলই্ ষদেচ্ছবন্ িানুষ্
আপনাি্কথা্িচ্ছন্িােচ্ছব্আি্ষসো্আঁকচ্ছড়্ষিচ্ছে্সািাজীবন্বািবাি্বচ্ছলও্চলচ্ছব–
আপমন্তা্ভুচ্ছল্ষগচ্ছলও্বহু্বছি্পচ্ছিও্তািা্ষসো্িচ্ছন্িােচ্ছব। 
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িৃিীয় পতির্ছেদ 
অনযচ্ছক্আপনাি্সেী্করুন–নয়্ষতা্একলা্চলচ্ছত্হচ্ছব 

  
প্রমতমে্গ্রীষ্মকাচ্ছলই্আমি্ষিইচ্ছন্িাছ্ধিচ্ছত্োই।্বযমক্তগতভাচ্ছব্আমি্আবাি্স্ট্রচ্ছবিী্
আি্ক্রীি্েুবই্ভাচ্ছলাবামস,্তচ্ছব্আশ্চেথ্বযাপাি্হচ্ছলা্িাচ্ছছিা্ভাচ্ছলাবাচ্ছস্ষপাকািাকড়।্
অতএব্আমি্ িাছ্ ধিচ্ছত্ ষগচ্ছল্ আমি্ আিাি্ মনচ্ছজি্ পছচ্ছন্দি্ কথাো্ ভামবনা্ বিিং্
িাচ্ছছিা্মক্চায়্তাই্ভামব।্বঁড়মশচ্ছত্তাই্স্ট্রচ্ছবমি্বা্ক্রীি্না্আেমকচ্ছয়্আমি্লাগাই্
ষপাকািাকড়্বা্একো্ফমড়িং্তািপি্িাচ্ছছচ্ছদি্বমল্:্‘এো্পছন্দ্হচ্ছয়চ্ছছ?’ 
  
তাহচ্ছল্িানুষ্গাঁথচ্ছত্মগচ্ছয়্এই্সাধািে্বুমিোই্কাচ্ছজ্লাগান্না্ষকন? 
  
লচ্ছয়ে্জজথ্ও্ মঠ্ক্এিনমে্কচ্ছিমছচ্ছলন।্তাঁচ্ছক্েেন্ ষকউ্ মজজ্ঞাসা্কচ্ছিমছল্ েুচ্ছিি্
সিয়্উইলসন,্অলথযাচ্ছো্আি্মক্লচ্ছিচ্ছন্সি্িত্ষনতািা্েেন্মবসৃ্মত্আি্ক্ষিতাচুযত্হন্
তেন্ মতমন্ষকিন্কচ্ছি্দী থকাল্ক্ষিতায়্আসীন্ষথচ্ছকচ্ছছন।্ মতমন্উত্তি্ মদচ্ছয়মছচ্ছলন্
ষে্তাি্ক্ষিতাি্শীচ্ছষথ্ থাকাি্কািে্একোই,্আি্তা্ হচ্ছলা্ মতমন্ মশচ্ছেমছচ্ছলন্িাছ্
বুচ্ছঝ্চাি্ষফলা্চাই। 
  
আিিা্ো্চাই্তা্মনচ্ছয়্আচ্ছলাচনা্ষকন?্এো্ষছচ্ছলিানুষী্অবাস্তব্কাজ।্এো্অবশয্
মঠ্ক্আপমন্ ো্ চান্তাচ্ছত্আপনাি্আগ্রহ্আচ্ছছ,্ মচিকাল্ ধচ্ছিই্ ষসো্আচ্ছছ।্ মকন্তু্
আি্ষকউ্ষতিন্আগ্রহশীল্নয়।্আিিা্বামক্সবাই্আপনািই্িত,্আিিা্ো্চাই্
তাচ্ছতই্আিাচ্ছদি্আগ্রহ। 
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অতএব্এ্জগতোয়্অনয্িানুষচ্ছক্আগ্রহী্কচ্ছি্ষতালাি্উপায়্হচ্ছলা্ ষস্ো্চায়্ষস্
সম্পচ্ছকথ্কথা্বলা্আি্মক্কচ্ছি্ষসো্ষস্ষপচ্ছত্পাচ্ছি্তা্ষদমেচ্ছয়্ষদওয়া। 
  
ভমবষযচ্ছত্কাউচ্ছক্ মদচ্ছয়্ মকছু্কমিচ্ছয়্ মনচ্ছত্ষগচ্ছল্কথাো্িচ্ছন্িােচ্ছবন।্ধরুন্আপমন্
চান্ না্ আপনাি্ ষছচ্ছল্ ধূিপান্ করুক,্ তাহচ্ছল্ তাচ্ছক্ উপচ্ছদশ্ মদচ্ছত্ োচ্ছবন্ না্ বা্
আপমন্ো্চান্বলচ্ছবন্না।্বিিং্তাচ্ছক্ষদমেচ্ছয়্মদন্মসগাচ্ছিে্ষেচ্ছল্ষস্ষবসবল্েীচ্ছি্
সুচ্ছোগ্না্ষপচ্ছত্পাচ্ছি্বা্একশ্গজ্ষদৌচ্ছড়্মবজয়ী্না্হচ্ছতও্পাচ্ছি। 
  
এ্ বযাপািো্ িচ্ছন্ িাো্ েুবই্ ভাচ্ছলা,্ আি্ তা্ আপমন্ ষছাে্ ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়,্ শাবক্ বা্
মশম্পামি্োচ্ছক্মনচ্ছয়ই্চলচ্ছত্চান্না্ষকন।্ষেিন্উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্:্িাফল্ওয়ালচ্ছো্
এিাসথন্আি্তাি্ষছচ্ছল্একো্বাছুিচ্ছক্একমদন্ষোঁয়াচ্ছড়্ষঢাকাচ্ছনাি্ষচষ্টা্কিমছচ্ছলন।্
মকন্তু্তািা্ েুব্সাধািে্ ষসই্ ভুলই্কিচ্ছলন।্তািা্ মনচ্ছজিা্ো্ চান্তাই্কিমছচ্ছলন।্
এিাসথন্বাছুিোচ্ছক্ষঠ্চ্ছল্মদমেচ্ছলন্আি্তাঁি্ষছচ্ছল্োনচ্ছত্চাইমছচ্ছলন।্বাছুিোও্মনচ্ছজ্
ো্ চায়্তাই্কিচ্ছত্লাগল–ষস্পা্শক্ত্কচ্ছি্ মকছুচ্ছতই্জায়গাো্ছাড়চ্ছত্চাইচ্ছলা্না।্
বামড়ি্আইমিশ্পমিচামিকা্ ওঁচ্ছদি্ঝাচ্ছিলা্লক্ষয্কিমছল।্পমিচামিকাি্প্রবন্ধ্বা্বই্
ষলোি্ক্ষিতা্মছল্না,্তচ্ছব্এিন্অবস্থায়্তাি্প্রচুি্সাধািে্বুমি্মছল,্ো্এিাসথচ্ছনি্
মছল্না।্বাছুচ্ছিি্িচ্ছনাভাব্ষস্বুঝল।্ষস্কিচ্ছলা্মক্ওি্আঙুলো্িাতৃচ্ছস্নচ্ছহ্বাছুচ্ছিি্
িুচ্ছে্ঢুমকচ্ছয়্মদচ্ছতই্বাছুিো্ষসো্ চুষচ্ছত্শুরু্কিচ্ছলা্আি্তাচ্ছক্ চ্ছি্ঢুমকচ্ছয়ও্ষদয়া্
ষগল। 
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জচ্ছন্মি্পি্ষথচ্ছক্আপমন্ো্কচ্ছি্আসচ্ছছন্তা্হচ্ছলা্আপনাি্মকছু্উচ্ছেশয্আচ্ছছ্বচ্ছল।্
িচ্ছন্ ভাবুন্ ষেমদন্ ষিে্ ক্রচ্ছশি্ তহমবচ্ছল্ একশ্ েলাি্ দান্ কচ্ছিমছচ্ছলন।্ হযাঁ,্ এো্
মনয়চ্ছিি্ষকান্বযমতক্রি্নয়।্আপমন্ষিে্ক্রশচ্ছক্একশ্েলাি্মদচ্ছয়চ্ছছন্কািে্আপমন্
সাহাচ্ছেযি্ হাত্ বাড়াচ্ছত্ ষচচ্ছয়চ্ছছন,্ আপমন্ ষচচ্ছয়চ্ছছন্ চিৎকাি্ একো্ স্বাথথপিতাহীন্
স্বগথীয়্কাজ্কিচ্ছত। 
  
. 
  
একশ্েলাি্আপমন্েমদ্েুব্বড়্িচ্ছন্কিচ্ছতন্তাহচ্ছল্মনশ্চয়্োকাো্আপমন্হাতছাড়া্
কিচ্ছতন্ না।্ অবশয্ দানো্ আপমন্ চকু্ষলজ্জাচ্ছতও্ কচ্ছি্ থাকচ্ছত্ পাচ্ছিন্ বা্ ষকান্
িচ্ছক্কচ্ছলি্কথাচ্ছতও্তা্পাচ্ছিন।্তচ্ছব্একো্বযাপাি্মঠ্ক।্আপমন্দানো্কচ্ছিন্ষেচ্ছহতু্
আপমন্মকছু্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন। 
  
প্রচ্ছফসি্ হযািী্ এ্ ওভািষ্ট্রীে্ তাঁি্ চিৎকাি্ বই্ ‘ইনফু্লচ্ছয়মন্সিং্ মহউিযান্ মবচ্ছহমভয়াচ্ছি’্
মলচ্ছেমছচ্ছলন্ :্আিাচ্ছদি্কাচ্ছজি্উৎপমত্ত্ হল্আিাচ্ছদি্ ইোশমক্ত্ ষথচ্ছকই্ …ভমবষযচ্ছত্
োিা্অনযচ্ছদি্বচ্ছশ্আনচ্ছত্চান,্ষসো্পমিবাচ্ছি,্সু্কচ্ছল,্িাজনীমতচ্ছত্ষেোচ্ছনই্ষহাক্না্
ষকন–তাচ্ছদি্প্রমত্সব্ ষসিা্পিািশথ্হচ্ছলা্প্রথচ্ছি্ ষসই্িানুচ্ছষি্িচ্ছন্ ষস্ো্চায়্ ষস্
সম্বচ্ছন্ধ্আগ্রহ্জামগচ্ছয়্ষতালা।্একাজ্ষে্কিচ্ছত্পাচ্ছি্সািা্দুমনয়াই্তাি্সচ্ছে্থাকচ্ছব।্
ষে্পাচ্ছি্না্তাচ্ছক্একলাই্চলচ্ছত্হয়।’ 
  
এচ্ছকবাচ্ছি্গিীচ্ছবি্সন্তান্স্কচ্অযান্ড্রু্কাচ্ছনথগী,্মেমন্ ন্টায়্দু্ষসন্ট্ষিাজগাি্কচ্ছি্জীবন্
শুরু্কচ্ছিন্এবিং্ষশষ্পেথন্ত্কচ্ছয়ক্হাজাি্ষকামে্েলাি্দান্কচ্ছিন।্জীবচ্ছন্শুরুচ্ছতই্
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মশচ্ছেমছচ্ছলন্ষে্িানুচ্ছষি্উপি্প্রভাব্মবস্তাচ্ছিি্ষগাড়াি্কথা্হচ্ছলা্অনযিা্মক্চায়্ষসো্
বুচ্ছঝ্কথা্বলা।্ মতমন্িাত্র্চাি্বছি্সু্কচ্ছল্পচ্ছড়মছচ্ছলন,্তবুও্িানুষচ্ছদি্ভাচ্ছলাভাচ্ছবই্
চালনা্কিচ্ছত্ষশচ্ছেন। 
  
একো্উদাহিে্মদমে্:্তাি্শালী্একবাি্তাি্দুই্ষছচ্ছল্মনচ্ছয়্দারুে্মচন্তায়্পচ্ছড়ন।্
দুজচ্ছন্ ইচ্ছয়চ্ছল্ পড়াশুনা্ কিমছল্আি্ তািা্ মনচ্ছজচ্ছদি্ মনচ্ছয়ই্ এচ্ছত্ িশগুল্ মছল্ ষে্
বামড়চ্ছত্ মচমঠ্পত্র্ ষলোি্ কথা্ বা্ িাচ্ছয়ি্ মচমঠ্ি্ জবাব্ ষদওয়ািও্ সিয়্ থাকচ্ছতা্ না্
তাচ্ছদি। 
  
কাচ্ছনথগী্সব্শুচ্ছন্একশ্েলাি্বামজ্িােচ্ছলন্ষে্উত্তি্না্ষচচ্ছয়ও্পচ্ছিি্োচ্ছকই্মতমন্
ওচ্ছদি্উত্তি্এচ্ছন্ষদচ্ছবন।্একজন্বামজচ্ছত্িাজীও্হচ্ছয়্ ষগল।্ মতমন্এবাি্ দুজনচ্ছক্
ষবশ্ তািাশা্ কচ্ছি্ মচমঠ্্ মলচ্ছে্ জানাচ্ছলন্ এবিং্ সচ্ছে্ দুজনচ্ছক্ পাঁচ্ েলাি্ কচ্ছি্ ষনাে্
পাঠ্াচ্ছেন্তাও্জানাচ্ছলন। 
  
োকাো্অবশয্মতমন্পাঠ্াচ্ছলন্না। 
  
পচ্ছিি্ োচ্ছকই্ েথািীমত্ উত্তি্ এচ্ছস্ ষগল্ ষিচ্ছশািশায়চ্ছক্ ধনযবাদ্ জামনচ্ছয়।্ অবশয্
মচমঠ্চ্ছত্আি্মক্মছল্মনচ্ছজিাই্ষসো্ষভচ্ছব্মনন। 
  
আগািীকালই্আপমন্ হয়চ্ছতা্কাউচ্ছক্ মদচ্ছয়্ ষকান্কাজ্কিাচ্ছত্ চাইচ্ছবন।্কথা্ বলাি্
আচ্ছগ্একেু্মচন্তা্কচ্ছি্প্রশ্ন্করুন্:্‘ওচ্ছক্কাজ্কিচ্ছত্আগ্রহী্কিচ্ছবা্মকভাচ্ছব?’ 
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এই্প্রশ্নো্িচ্ছন্জাগচ্ছল্আিিা্পাগচ্ছলি্িত্ছুচ্ছে্ মগচ্ছয়্ষসই্ষলাকচ্ছক্আমি্ মক্চাই্
ষবাঝাচ্ছত্বসচ্ছবা্না।্একাজ্বৃথাই্হচ্ছব। 
  
মনউইয়চ্ছকথি্ষকান্এক্ষহাচ্ছেচ্ছলি্বলরুিো্আমি্কুমড়মে্িাচ্ছতি্জনয্ভাড়া্কচ্ছিমছলাি,্
উচ্ছেশয্ মকছু্ বকৃ্ততা্ ষদওয়া।্ এক্ সীজুচ্ছনি্ শুরুচ্ছত্আিাচ্ছক্আচিকা্ জানাচ্ছনা্ হচ্ছলা্
আিাি্আচ্ছগি্ভাড়াি্প্রায়্ মতনশগুে্ ষবমশ্ মদচ্ছত্হচ্ছব।্এ্েবি্আিাি্কাচ্ছছ্আচ্ছস্
মেমকে্ষছচ্ছপ্মবমলচ্ছয়্ষদবাি্আি্ষ াষো্কিাি্পচ্ছি। 
  
স্বাভামবকভাচ্ছবই্বাড়মত্োকা্ষদবাি্ইচ্ছে্আিাি্মছল্না।্মকন্তু্আমি্মক্চাই্তা্মনচ্ছয়্
ষহাচ্ছেচ্ছলি্ সচ্ছে্ কথা্ বচ্ছল্ ষকান্ লাভ্ হচ্ছতা্ মক?্ তাচ্ছদি্আগ্রহ্ তািা্ মক্ চায়্ তাই্
মনচ্ছয়।্তাই্মদন্কচ্ছয়ক্পচ্ছি 
  
আমি্িযাচ্ছনজাচ্ছিি্সচ্ছে্ষদো্কিচ্ছত্ষগলাি। 
  
ষদো্কচ্ছি্আমি্বললাি,্আপনাি্মচমঠ্ো্ষপচ্ছয়্একেু্ধাক্কা্ষেচ্ছয়মছ।্তচ্ছব্আপনাচ্ছক্
ষদাষ্মদমে্না।্আপনাি্জায়গায়্থাকচ্ছল্আমিও্ষবাধ্হয়্এিকি্মচমঠ্ই্মলেতাি।এ্
ষহাচ্ছেচ্ছলি্িযাচ্ছনজাি্মহচ্ছসচ্ছব্েত্ষবমশ্লাভ্কিা্োয়্ষসো্ষদো্উমচত।্তা্না্কিচ্ছল্
আপনাি্চাকমি্হয়চ্ছতা্থাকচ্ছব্না,্আি্না্থাকই্স্বাভামবক।্এেন্একবাি্আসুন্এক্
েুকচ্ছিা্কাগচ্ছজ্ষলো্োক্এই্ভাড়া্বাড়াচ্ছল্আপনাি্মক্সুমবচ্ছধ্অসুমবচ্ছধ্হচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
. 
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এিপি্ আমি্ একো্ ষলোি্ পযাচ্ছেি্ কাগজ্ মনচ্ছয়্ িাঝবিাবি্ একো্ লাইন্ ষেচ্ছন্
একপাচ্ছশ্মলেলাি্‘সুমবধা’্অনযপাচ্ছশ্মলেলাি্‘অসুমবধা’। 
  
এবাচ্ছি্ সুমবধাি্  চ্ছি্ মলেলাি্ :্ বলরুি্ মবনা্ ভাড়ায়।্ তািপচ্ছিই্ বললাি,্ আপমন্
বলরুি্নাচ্আি্অনুষ্ঠাচ্ছনি্জনয্ভাড়া্ ষপচ্ছল্আপনাচ্ছদি্ সুমবচ্ছধই্হয়।্এ্ ষবশ্বড়্
সুমবচ্ছধ্কািে্বকৃ্ততাি্জনয্ িো্ষছচ্ছড়্ষদওয়াি্ষচচ্ছয়্বলরুচ্ছি্নাচ্ছচি্অনুষ্ঠাচ্ছন্ভাড়া্
মদচ্ছয়্অচ্ছনক্ষবমশ্লাভ্হয়।্আপনাচ্ছদি্বলরুিো্কুমড়ো্িাচ্ছতি্িত্আেচ্ছক্িােচ্ছল্
মনশ্চয়ই্আপনাচ্ছদি্লাভ্ষবশ্কিই্হচ্ছব। 
  
‘এবাি্আসুন্অসুমবচ্ছধি্বযাপািো্ ষদো্োক।্প্রথচ্ছি,্আিাি্কাছ্ষথচ্ছক্ষবমশ্ভাড়া্
আদায়্না্কচ্ছি্আপনাচ্ছক্তা্কিাচ্ছত্হচ্ছব।্আসচ্ছল্এো্আপনাচ্ছক্িন্ষথচ্ছক্একদি্
িুচ্ছছ্ষফলচ্ছত্হচ্ছব।্কািে্ষে্ভাড়া্চাইচ্ছছন্আমি্তা্মদচ্ছত্পািচ্ছবা্না।্আিাচ্ছক্বাধয্
হচ্ছয়্অনয্ষকাথাও্বকৃ্ততাি্বযবস্থা্কিচ্ছত্হচ্ছব। 
  
‘এছাড়াও্ আপনাি্ আি্ একো্ অসুমবচ্ছধ্ আচ্ছছ।্ এই্ বকৃ্ততা্ আপনাি্ ষহাচ্ছেচ্ছল্ বহু্
মশমক্ষত্ আি্ সিংসৃ্কমতবান্ িানুষ্ ষেচ্ছন্ আনচ্ছব।্ আি্ ষসো্ আপনাি্ পচ্ছক্ষ্ চিকাি্
মবজ্ঞাপন্ হচ্ছব,্ তাই্ না?্ আসচ্ছল,্ েবচ্ছিি্ কাগচ্ছজ্ আপনািা্ েমদ্ ৫০০০্ েলাচ্ছিি্
মবজ্ঞাপন্ ষদন্তাহচ্ছলও্এচ্ছতা্ িানুষচ্ছক্ ষহাচ্ছেল্ ষদোচ্ছত্ হামজি্কিচ্ছত্পািচ্ছতন্ না,্
আমি্এই্বকৃ্ততাি্িচ্ছধয্মদচ্ছয়্ো্পািচ্ছবা।্এো্ষহাচ্ছেচ্ছলি্পচ্ছক্ষ্অচ্ছনকোমন,্তাই্না? 
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কথা্বলচ্ছত্বলচ্ছত্আমি্অসুমবধা্দুচ্ছো্মঠ্ক্জায়গায়্মলচ্ছে্ষফললাি,্তািপি্কাগজো্
িযাচ্ছনজাচ্ছিি্হাচ্ছত্মদচ্ছয়্বললাি,্আশা্কমি্সুমবচ্ছধ্আি্অসুমবচ্ছধ্দুচ্ছোই্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্
ষদচ্ছে্তািপি্আপনাি্িতািত্আিায়্জানাচ্ছবন।‘ 
  
পচ্ছিি্ মদনই্ একো্ মচমঠ্্ ষপলাি,্ তাচ্ছত্আিায়্ জানাচ্ছনা্ হচ্ছয়মছচ্ছলা্ ষে্আিাি্ জনয্
ভাড়াো্মতনশগুচ্ছেি্বদচ্ছল্িাত্র্শতকিা্৫০্ভাগ্বাড়াচ্ছনা্হচ্ছয়চ্ছছ।্িচ্ছন্িােচ্ছবন্এই্
ভাগ্ কািাচ্ছনা্ হচ্ছয়মছল্ এ্ বযাপাচ্ছি্ আিাি্ িচ্ছনি্ ইচ্ছে্ একেুও্ না্ জামনচ্ছয়।্ আমি্
সািাক্ষেই্অনয্জন্মক্চায়্আি্ষপচ্ছত্পাচ্ছি্ষসোই্ষভচ্ছবমছ। 
  
িচ্ছন্করুন্স্বাভামবক্িানুচ্ছষি্িতই্আমি্েমদ্কাজ্কিতাি,্ধরুন্সোন্সচ্ছবচ্ছগ্ চ্ছি্
ঢুচ্ছক্ আমি্ বলতাি,্ এভাচ্ছব্ মতনশগুে্ ভাড়া্ বাড়াচ্ছনাি্ িাচ্ছন্ মক্ একবাি্ বলচ্ছবন?্
আপমন্জাচ্ছনন্ষে্মেমকে্মবমক্র্হচ্ছয়্ষগচ্ছছ্আি্ষ াষোও্কিা্হচ্ছয়্ষগচ্ছছ?্মতনশগুে!্
হাসযকি?্অসম্ভব!্এ্োকা্মকছুচ্ছতই্ষদব্না! 
  
এচ্ছত্ মক্ হচ্ছতা!্ এো্ তচ্ছকথি্ অবকাশ্ শুরু্ হচ্ছতা,্ ষবশ্ গিি্ কথাবাতথা্ চলচ্ছতা–আি্
আপনাচ্ছদি্ অবশযই্ জানা্ আচ্ছছ্ তচ্ছকথি্ পমিেমত্ ষকিন্ হয়।্ তাচ্ছক্ েমদ্ স্বীকাি্
কিাচ্ছতও্ পািতাি্ তাি্ ভুল্ হচ্ছে,্ তাহচ্ছলও্ তাি্ অহমিকাচ্ছবাধই্ তাচ্ছক্ সব্ ষিচ্ছন্
মনচ্ছয়ও্হাি্িানাচ্ছত্মদচ্ছতা্না। 
  
িানমবক্ সম্পকথ্ মনচ্ছয়্ চিৎকাি্ একো্ পিািচ্ছশথি্ মবষচ্ছয়্ বলমছ।্ কথাো্ ষহনমি্
ষফাচ্ছেথি।্মতমন্বচ্ছলমছচ্ছলন,্কািও্েমদ্সাফচ্ছলযি্ষগাপন্চামবকামঠ্্থাচ্ছক,্তাহচ্ছল্ষসো্
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থাচ্ছক্তাি্অচ্ছনযি্কথাি্দৃমষ্টচ্ছকাে্আি্মনচ্ছজি্দৃমষ্টচ্ছকাে্বুচ্ছঝ্ষনওয়াি্ক্ষিতাি্িচ্ছধয।্
কথাো্বািবাি্বলাি্আি্িচ্ছন্িাোি্িতই। 
  
বযাপািো্ েুবই্ সিল্আি্ এচ্ছতাই্ স্বাভামবক্ ষে,চ্ছে্ ষকউ্ একবাি্ দৃমষ্ট্ ষিচ্ছলই্ এি্
অন্তচ্ছিি্সতয্ ষদেচ্ছত্পািচ্ছব,্তবুও্ দুমনয়াি্শতকিা্ ৯০্ভাগ্িানুষই্শতকিা্ ৯০্
বাি্এো্আগ্রাহয্কচ্ছি। 
  
ষকান্ উদাহিে্ চান?্ তাহচ্ছল্আগািীকাল্ সকাচ্ছল্ ষেসব্ মচমঠ্্আসচ্ছব্ ষসগুচ্ছলা্ ষদচ্ছে্
মনন–তাহচ্ছলই্ ষদেচ্ছবন্ ষবমশি্ ভাগই্ এই্ সাধািে্ বুমিি্ বযাপািো্ িানচ্ছত্ চায়্ না।্
একো্উদাহিে্ মনন্ :্ ষকান্ মবজ্ঞাপন্এচ্ছজন্সীি্ ষবতাি্দপ্তচ্ছিি্প্রধাচ্ছনি্ ষলো্সািা্
ষদচ্ছশি্ নানান্অমফচ্ছসি্কাচ্ছছ।্ সািা্ ষদচ্ছশি্ স্থানীয়্ ষবতাি্ ষিশচ্ছনি্ িযাচ্ছনজািচ্ছদি্
কাচ্ছছ্ষলো্হয়্মচমঠ্ো্(প্রমতমে্পযািাগ্রাচ্ছফই্আিাি্মনজস্ব্িতািত্আমি্মলচ্ছে্মদচ্ছয়মছ) 
  
. 
  
মিিঃ্জন্ব্ল্যাঙ্ক, 
ব্ল্যাঙ্ক্মভল, 
ইমেয়ানা। 
  
মপ্রয়্মিিঃ্ব্ল্যাঙ্ক, 
  
ষবতাি্দুমনয়ায়্আিাচ্ছদি্ষকাম্পানী্মবজ্ঞাপন্মবষচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠত্ব্বজায়্িােচ্ছত্ইেুক। 
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(আপনাি্ষকাম্পানী্মক্চায়্তাচ্ছত্কাি্িাথা্বযথা?্আমি্আিাি্সিসযা্মনচ্ছয়ই্মবব্রত।্
বযাঙ্ক্আিাি্বামড়ি্বন্ধক্আচ্ছগই্বন্ধ্কচ্ছি্ মদচ্ছয়চ্ছছ।্ ষপাকায়্সব্ফসল্নষ্ট্কিচ্ছছ,্
ষশয়াি্ বাজাি্গতকাল্উচ্ছেচ্ছছ,্আজ্সকাচ্ছল্ ৮-১৫ি্গামড়্ ধিচ্ছত্পামিমন,্ ষজাচ্ছন্সি্
নাচ্ছচি্অনুষ্ঠাচ্ছন্গতিাচ্ছত্আমি্মনিমন্ত্রত্হইমন,্োক্তাি্বলচ্ছছন্আিাি্ব্ল্াে্ষপ্রসাি্েুব্
ষবচ্ছড়্ষগচ্ছছ,্স্নাযু়ি্ ষিাগ্আি্েুশমকও্হচ্ছয়চ্ছছ।্এিপি্ মক্হচ্ছব?্আমি্ দুমশ্চন্তা্ মনচ্ছয়্
সকাল্ষবলা্অমফচ্ছস্আসচ্ছবা,্মচমঠ্পত্র্েুলচ্ছবা,্আি্েুচ্ছলই্ষদেচ্ছবা্মনউ্ইয়চ্ছকথি্ষকান্
এক্ষকউচ্ছকো্তাি্ষকাম্পানী্ মক্চায়্তাই্মনচ্ছয়্সাতকাহন্মলচ্ছেচ্ছছ।্ফুিঃ।্ষলাকোি্
েমদ্ধািো্থাকচ্ছতা্এিকি্মচমঠ্্মক্িকি্প্রমতমক্রয়া্সৃমষ্ট্কচ্ছি্তাহচ্ছল্মবজ্ঞাপন্বযবসা্
ষছচ্ছড়্ষস্ষ াড়াি্ াস্কাো্শুরু্কিচ্ছতা)। 
  
‘এই্এচ্ছজন্সী্জাতীয়্ মবজ্ঞাপচ্ছনি্িাধযচ্ছি্ ষে্োকা্আয়্হয়্ ষসো্সবাি্ ষচচ্ছয়্ ষবমশ।্
আিাচ্ছদি্পিবতথী্কিথসূচী্ বছচ্ছিি্পি্ বছি্ ধচ্ছি্ ষশ্রষ্ঠত্ব্ বজায়্ িােচ্ছত্সাহােয্কচ্ছি্
চচ্ছলচ্ছছ।‘ 
  
 (আপনািা্ অচ্ছনক্ বড়্আি্ ধনী,্ এচ্ছকবাচ্ছি্ চুড়াচ্ছতই্আপনাচ্ছদি্আসন।্ তাচ্ছত্ মক্
আচ্ছস্ োয়?্ আপনািা্ ষজনাচ্ছিল্ ষিােি,্ ষজনাচ্ছিল্ ইচ্ছলকমিক্ আি্ আচ্ছিমিকা্
েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্ষসনাবামহনীচ্ছক্মনচ্ছয়্গড়া্মবিাে্মকছু্হচ্ছলও্আমি্তাি্কানাকমড়্দািও্মদই্
না।্আপনাি্েমদ্কু্ষচ্ছদ্চডু়ই্পামেি্িতও্বুমি্থাকচ্ছতা্তাহচ্ছল্বুঝচ্ছত্পািচ্ছতন্আমি্
কত্বড়্আি্তাচ্ছতই্আিাি্আগ্রহ্আচ্ছছ–আপমন্কচ্ছতা্বড়্তাচ্ছত্নয়।্আপনাচ্ছদি্
মবিাে্সাফচ্ছলযি্কথা্শুচ্ছন্আিাি্মনচ্ছজচ্ছক্দারুে্ষছাে্আি্হীন্িচ্ছন্হয়)। 
  
‘আিিা্চাই্আিাচ্ছদি্প্রমতষ্ঠান্ষবতাি্সম্পচ্ছকথ্ষশষ্কথাই্হচ্ছয়্উঠু্ক্…। 
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(আপনািা্চান।্আপনািা্আস্ত্গদথভ।্আপনািা্বা্িুচ্ছসামলনী্বা্ মকিং্ক্রসবী্ মক্চান্
আিাি্জানচ্ছত্কোিাত্রও্আগ্রহ্ষনই।্আপনাচ্ছক্ষশষবাচ্ছিি্িত্জানাচ্ছত্চাই্ষে্আমি্
মনচ্ছজ্ মক্চাই্তাচ্ছতই্শুধু্আিাি্আগ্রহ্আচ্ছছ–আি্আপনাি্এই্অদু্ভত্ মচমঠ্চ্ছত্ ষস্
কথা্আপমন্একবািও্বচ্ছলন্মন।) 
  
‘অতএব্ আপনািা্ আিাচ্ছদি্ প্রমতষ্ঠানচ্ছক্ আপনাচ্ছদি্ তামলকায়্ সাপ্তামহক্ ষবতাি্
ষষ্টশচ্ছনি্েবচ্ছিি্জনয্নথীভুক্ত্কিচ্ছবন্আশা্িামে্…।‘ 
  
(নথীভুক্ত্কিচ্ছবা!্আপনাচ্ছদি্স্নাযু়ি্ষজাি্আচ্ছছ্বচ্ছে!্আপনাি্বড়্বড়্কথায়্আিাি্
মনচ্ছজচ্ছক্এচ্ছকবাচ্ছি্অপদাথথ্িচ্ছন্হচ্ছে্তাি্উপি্আপমন্আবাি্আিাচ্ছদি্তামলকায়্
আপনাচ্ছক্ নথীভুক্ত্কিচ্ছত্ বলচ্ছছন।্ ষলোি্ সিয়্একবাি্ দয়া্ কচ্ছি্কথাো্ বলািও্
প্রচ্ছয়াজন্ষবাধ্কিচ্ছছন্না।)। 
  
এই্ মচমঠ্ি্দ্রুত্প্রামপ্ত্স্বীকাি্কচ্ছি্আপনাচ্ছদি্বতথিান্কাচ্ছজি্ধািা্জানাচ্ছল্উভচ্ছয়ি্
পচ্ছক্ষই্ষসো্কাচ্ছজি্হচ্ছব। 
  
(িূেথ!্একোনা্সস্তাদচ্ছিি,্বাচ্ছজ্কাগচ্ছজ্ষলো্মচমঠ্্পামঠ্য়াচ্ছছন-বচচ্ছত্রি্ঝিাপাতাি্িত্
একোনা্ মচমঠ্-তাি্ উপি্ আমি্ েেন্ বন্ধক,্ ব্ল্াে্ ষপ্রসাি,্ ষপাকাি্ উৎপাত্ মনচ্ছয়্
বযমতবযস্ত্তেন্আবাি্বলাি্স্পধথা্ষদমেচ্ছয়চ্ছছন্আপনাি্ওই্বাচ্ছজ্মচমঠ্ি্প্রামপ্ত্স্বীকাি্
কিচ্ছত–তাও্আবাি্দ্রুত’!্আপনাি্মক্জানা্আচ্ছছ্আপনাি্িত্আমিও্বযস্ত–অন্ততিঃ্
আমি্ ষসোই্ভাবচ্ছত্চাই?্আি্কথাো্ েেন্উচ্ছঠ্চ্ছছ্তেন্বমল্এিন্লাে্সাচ্ছহচ্ছবি্
িত্হুকুি্কিাি্সাহস্ষকাথায়্ষপচ্ছলন?্আপমন্বচ্ছলচ্ছছন্‘এো্উভচ্ছয়ি্পচ্ছক্ষই্কাচ্ছজি্
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হচ্ছব।্ষশষ্পেথন্ত্তাহচ্ছল্আিাি্িনো্বুঝচ্ছত্ষপচ্ছিচ্ছছন্ষদেমছ।্তচ্ছব্আিাি্মক্সুমবধা্
হচ্ছব্ষস্বযাপািো্ষধাঁয়াি্িতই্িচ্ছয়্ষগচ্ছছ।) 
  
আপনাি্মবশ্বস্ত, 
জন্ব্ল্যাঙ্ক 
িযাচ্ছনজাি,্ষবতাি্দপ্তি। 
  
‘পুনশ্চ্:্মভতচ্ছি্পাঠ্াচ্ছনা্ব্ল্যাঙ্কমভল্পুমস্তকামে্আপনাি্আগ্রহ্জাগাচ্ছত্পাচ্ছি,্আি্এো্
আপমন্ষবতাচ্ছি্ষ াষোি্বযবস্থাও্কিচ্ছত্পািচ্ছবন। 
  
(চ্ছশষ্পেথন্ত্পুনশ্চচ্ছত্ো্মলচ্ছেচ্ছছন্তাচ্ছত্আিাি্ষকান্সিসযাি্সিাধান্হচ্ছতও্পাচ্ছি।্
আপমন্এো্মদচ্ছয়ই্ষতা্মচমঠ্ো্শুরু্কিচ্ছত্পািচ্ছতন–মকন্তু্মক্লাভ?্ষে্ষকান্মবজ্ঞাপন্
দপ্তচ্ছিি্ ষলাক্এিন্ মচমঠ্্ মলেচ্ছল্তাি্িমস্তচ্ছষ্কি্ সুস্থতা্ মনচ্ছয়্সচ্ছন্দহ্জাচ্ছগ।্আিাচ্ছদি্
ইদামনিং্ কাচ্ছলি্ কাচ্ছজি্ মববিে্ ষলো্ মচমঠ্্ ষপচ্ছয়্ আপনাি্ ষকান্ কাজই্ হচ্ছব্ না–
আপনাি্দিকাি্হচ্ছলা্আপনাি্থাইিচ্ছয়ে্গ্ল্যাচ্ছেি্জনয্োমনকো্আচ্ছয়ামেন।) 
  
. 
  
এেন্ ধরুন্ মবজ্ঞাপন্ বযবসাচ্ছতই্ জীবন্ কাোচ্ছেন্আি্ িানুষচ্ছক্ প্রভাবামিত্ কিচ্ছত্
পাচ্ছিন্ বচ্ছল্আমশ্লা া্আচ্ছছ্এিন্একজচ্ছনি্কাছ্ ষথচ্ছকই্ েমদ্এিকি্ মচমঠ্্আচ্ছস্
তাহচ্ছল্আিাচ্ছদি্িািংসওয়ালা,্রুমেওয়ালা্ বা্কাচ্ছপথে্সািাইওয়ালা্কাছ্ ষথচ্ছক্ ষকিন্
আশা্কিচ্ছবা? 
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আি্ একোনা্ মচমঠ্ি্ উদাহিে্ ষদেুন।্ এ্ মচমঠ্ো্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্ এই্ মবষচ্ছয়ি্ একজন্
ছাত্রচ্ছক্জননক্িালপমিবহে্ষকাম্পানীি্সুপামিচ্ছন্টচ্ছেন্ট।্োচ্ছক্ষলো্হচ্ছয়মছল্তাি্িচ্ছন্
এো্মক্িকি্প্রভাব্ষফচ্ছলমছল?্আচ্ছগ্মচমঠ্ো্পডু়ন্তািপি্বলমছ। 
  
‘এ্ষজচ্ছিগাস্সন্স্ইনকিচ্ছপাচ্ছিচ্ছেে 
২৮,্েন্ট্স্ট্রীে, 
ব্রুকলীন.্এন.্ওয়াই। 
মিিঃ্এেওয়ােথ্ভামিথচ্ছলন্সিীচ্ছপষু। 
  
িহাশয়, 
আিাচ্ছদি্বমহগথািী্ ষিলপচ্ছথি্িাল্গ্রহে্ ষকচ্ছন্দ্র্অপিাচ্ছে্িাল্পাঠ্াচ্ছনাি্জনয্ মবচ্ছশষ্
অসুমবধা্ হচ্ছে।্ এই্ সচ্ছবি্ ফচ্ছল্ ষদো্ মদচ্ছে্ মভড়,্আিাচ্ছদি্ কিথীচ্ছদি্ ওভািোইি,্
িাচ্ছকি্ জনয্ ষদমি্ আি্ ষকান্ ষকান্ ষক্ষচ্ছত্র্ িাল্ পাঠ্াচ্ছনায়্ ষদমি্ হচ্ছয়্ োচ্ছে।্ ১০ই্
নচ্ছভম্বি্আপনাচ্ছদি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্কাছ্ষথচ্ছক্৫১০্ষপমে্িাল্আচ্ছস্প্রায়্ মবচ্ছকল্৪-২০্
মিমনচ্ছে। 
  
আিিা্ এই্ সব্ কাচ্ছজি্ আি্ ষদিীচ্ছত্ িাল্ পমিবহচ্ছেি্ অবািনীয়্ প্রমতমক্রয়াি্ হাত্
ষথচ্ছক্ ষিহাই্ ষপচ্ছত্ আপনাি্ সহচ্ছোমগতা্ কািনা্ কমি।্ আিিা্ মক্ এই্ অনুচ্ছিাধ্
জানাচ্ছত্পামি্এিপি্েেন্এই্িকি্ষবমশ্পমিিাচ্ছে্িাল্পাঠ্াচ্ছবন্তেন্ষসগুমল্িাচ্ছক্
কচ্ছি্মবচ্ছকচ্ছলি্আচ্ছগই্পাঠ্াচ্ছবন্বা্অন্ততিঃ্মকছু্সিয়্আচ্ছগই্পাঠ্াচ্ছবন? 
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এই্িকি্বযবস্থায়্আপনাচ্ছদি্ষে্লাভ্হচ্ছব্তাহচ্ছলা্আপনাচ্ছদি্িাক্আিও্দ্রুত্োমল্
হচ্ছত্পািচ্ছব,্আি্আিিা্এ্প্রমতশ্রুমত্ মদমে্ ষে্আপনাচ্ছদি্িাক্সচ্ছে্সচ্ছেই্োমল্
কচ্ছি্মদচ্ছত্পািচ্ছবা। 
  
আপনাি্অমত্মবশ্বস্ত, 
  
ষজ-মব 
  
সুপামিচ্ছন্টচ্ছেন্ট। 
  
মচমঠ্ো্পড়াি্পি্এ্ষজচ্ছিগাস্ষকাম্পানীি্ষসলস্িযাচ্ছনজাি্মিিঃ্ভামিথচ্ছলন্ষসো্আিাি্
কাচ্ছছ্মনচ্ছচি্িন্তবযসহ্পামঠ্চ্ছয়্ষদন্: 
  
‘ো্চাওয়া্হচ্ছয়মছল্এ্মচমঠ্োয়্মঠ্ক্তাি্উচ্ছো্ফল্হয়।্মচমঠ্ো্শুরু্কিা্হচ্ছয়চ্ছছ্িাল্
োলাস্ইতযামদি্অসুমবধা্জামনচ্ছয়,্তচ্ছব্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্এ্মনচ্ছয়্আিাচ্ছদি্িাথাবযথা্ষনই।্
আিাচ্ছদি্ষকান্অসুমবধাি্কথা্মচন্তা্ভাবনা্ছাড়াই্অনুচ্ছিাধ্জানাচ্ছনা্হচ্ছয়চ্ছছ্ষে্আিিা্
সহচ্ছোমগতা্কিচ্ছল্িাক্দ্রুত্োলাস্কচ্ছি্ঐমদচ্ছনই্িাল্পাঠ্াচ্ছনা্হচ্ছব। 
  
‘অনযভাচ্ছব্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্আিাচ্ছদি্ষে্বযাপাচ্ছি্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্আগ্রহ্আচ্ছছ্ষসো্সবাি্
ষশচ্ছষ্ষলো্হচ্ছয়চ্ছছ্আি্মচমঠ্ো্সহচ্ছোমগতাি্না্হচ্ছয়্শত্রুতাপূেথই্উচ্ছঠ্চ্ছছ। 
  
আসুন্ এবাচ্ছি্ ষদো্ োক্ এমচমঠ্ো্আবাি্ নতুন্ কচ্ছি্ মলচ্ছে্আিও্ ভাচ্ছলা্ কিা্ োয়্
মকনা।্আিাচ্ছদি্সিসযা্ মনচ্ছয়্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি্সিয়্নষ্ট্কিাি্প্রচ্ছয়াজন্ষনই।্ষহনমি্
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ষফােথ্ষেিন্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্সব্সিয়্অপিজচ্ছনি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছক্মবচাি্কিচ্ছবন,্সচ্ছে্
মনচ্ছজচ্ছদিও।‘ 
  
মনচ্ছচ্ মচমঠ্ো্  ুমিচ্ছয়্ ষলোি্উদাহিে্িােমছ।্এোই্হয়চ্ছতা্সবচ্ছচচ্ছয়্ভাচ্ছলা্নয়,্তচ্ছব্
অবশযই্মকছুো্উন্নত,্কী্বচ্ছলন? 
  
মি.্এেওয়ােথ্ভামিথচ্ছলন, 
অ/এ.্ষজচ্ছিগাস্সন্স্ইনকিং। 
২৮্েন্ট্স্ক্রীে, 
ব্রুকলীন,্এন.্ওয়াই। 
  
মপ্রয়্মি.্ভামিথচ্ছলন, 
  
গত্ষচৌে্বছি্োবৎ্আপনাি্প্রমতষ্ঠান্আিাচ্ছদি্একজন্ভাচ্ছলা্িচ্ছক্কল্হচ্ছয়্আচ্ছছন।্
স্বাভাবতই্ তাই্ আপনাচ্ছদি্ পৃষ্ঠচ্ছপাষকতাি্ জনয্ আিিা্ কৃতজ্ঞ।্ তাই্ আপনাচ্ছদি্ ো্
প্রচ্ছয়াজন্ ষসই্দ্রুত্পমিেন্ন।্কাজ্আিিা্কিচ্ছত্প্রস্তুত।্োই্ ষহাক্আিিা্ দুিঃচ্ছেি্
সচ্ছে্জানামে্এো্কিা্আিাচ্ছদি্ পচ্ছক্ষ্অসম্ভব্ েমদ্আপনাচ্ছদি্ িাক্প্রচুি্ িালসহ্
মবচ্ছকচ্ছলি্ অচ্ছনক্ পচ্ছি্ আচ্ছস,্ ষেিন্ এচ্ছসমছচ্ছলা্ ১০ই্ নচ্ছভম্বি।্ ষকন?্ তাি্ কািে্
অনযানয্ ষকাম্পানীও্ মবচ্ছকচ্ছলি্ মদচ্ছক্িাল্সিবিাহ্কচ্ছি্থাচ্ছকন।্স্বভাবতই্এি্ফচ্ছল্
মভড়্জিচ্ছত্থাচ্ছক।্এি্অথথ্হচ্ছলা্অমনবােথ্ভাচ্ছবই্আপনাচ্ছদি্িাক্ষজমেচ্ছত্আেচ্ছক্
োয়,্আি্অচ্ছনক্ষক্ষচ্ছত্র্আপনাচ্ছদি্িাল্পমিবহচ্ছে্ষদমিও্হচ্ছয়্োয়। 
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এো্ বড়ই্ োিাপ।্ এো্ ষকিন্ কচ্ছি্ এড়াচ্ছনা্ োয়?্ এো্ সম্ভব্ আপনাচ্ছদি্ িাল্
মবচ্ছকচ্ছলি্ আচ্ছগই্ ষজমেচ্ছত্ ষপৌঁচ্ছছ্ ষদওয়া।্ এচ্ছত্ সব্ কাজ্ দ্রুত্ হচ্ছত্ পািচ্ছব,্
আপনাচ্ছদি্িাল্আিাচ্ছদি্নজচ্ছি্থাকচ্ছব্আি্আিাচ্ছদি্কিথচামিিাও্তাড়াতামড়্িাচ্ছতি্
আচ্ছগ্বামড়্ মফচ্ছি্ মনচ্ছজচ্ছদি্ বতমি্ সুস্বাদু্ িযাকাচ্ছিামন্আি্ নুেলস্্সহোচ্ছগ্ বনশচ্ছভাজ্
সািচ্ছব। 
  
আিাি্অনুচ্ছিাধ্এমচমঠ্চ্ছক্ ষকান্অমভচ্ছোগ্বচ্ছল্ভাবচ্ছবন্না,্আি্এোও্ভাবচ্ছবন্না্
আপনাচ্ছদি্বযবসা্চালাচ্ছনাি্ষক্ষচ্ছত্র্িাথা্গলামে। 
  
েেনই্ আপনািা্ িাল্ পাঠ্ান্ না্ ষকন্ আিিা্ আনচ্ছন্দি্ সচ্ছেই্ েথাসাধয্ আপনাচ্ছদি্
ষসবায়্মনচ্ছয়ামজত্থাকচ্ছবা। 
  
আপনািা্অতযন্ত্বযস্ত্িানুষ।্দয়া্কচ্ছি্এ্মচমঠ্ি্উত্তি্মদচ্ছত্চাইচ্ছবন্না। 
  
আপনাি্মবশ্বস্ত 
ষজ–মব–সুপামিচ্ছন্টচ্ছেন্ট। 
  
আজচ্ছকি্মদচ্ছন্হাজাি্হাজাি্মবচ্ছক্রতা্িাস্তাি্ধাচ্ছি্ক্লান্ত,্ভগ্ন্িচ্ছনাবল্অে্িাইচ্ছনচ্ছত্
 ুচ্ছি্ষবড়াচ্ছে।্মকন্তু্ষকন?্তাি্কািে্তািা্সবথদাই্মনচ্ছজিা্মক্চায়্ষস্কথাই্ষভচ্ছব্
চচ্ছল।্ তািা্ উপলমিই্ কিচ্ছত্ পাচ্ছি্ না্ আপমন্ বা্ আমি্ মকছু্ মকনচ্ছত্আগ্রহী্ নই।্
আিিা্ েমদ্ চাইতাি্ তাহচ্ছল্ ষদাকাচ্ছন্ মগচ্ছয়্ মকচ্ছন্ আনতাি।্ মকন্তু্ আমি্ বা্ আপমন্
মচিায়ত্ পচ্ছথই্ মনচ্ছজচ্ছদি্ সিসযা্ সিাধান্ কিচ্ছত্ বযস্ত।্ অবশয্ ষকান্ মবচ্ছক্রতা্ েমদ্
আিাচ্ছদি্ষদমেচ্ছয়্মদচ্ছত্পাচ্ছি্তাি্সাহােয্বা্মজমনস্আিাচ্ছদি্সিসযা্সিাধাচ্ছন্কতো্
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সাহােয্কিচ্ছত্পািচ্ছব্তাহচ্ছল্তাচ্ছক্আিাচ্ছদি্কাচ্ছছ্ মবমক্র্কিচ্ছত্হচ্ছব্না।্আিািাই্
মকনব।্একজন্েমিোি্এোই্ভাচ্ছব্ষস্ মনচ্ছজি্ষথচ্ছক্ক্রয়্কিচ্ছছ–তাচ্ছক্মবমক্র্কিা্
হচ্ছে্ষস্ভাবচ্ছত্চায়্না। 
  
এ্সচ্ছত্ত্বও্ মকন্তু্ বহু্ ষলাকই্ সািা্ জীবন্ মবক্রীি্ ষচষ্টায়্ কাোচ্ছত্ চায়–তািা্ সব্ মকছু্
ষক্রতাি্ দৃমষ্টচ্ছকাে্ ষথচ্ছক্ ষদেচ্ছত্ চায়্ না।্ ষেিন্ উদাহিে্ মদমে–আমি্ ষগ্রোি্ মনউ্
ইয়চ্ছকথি্ ফচ্ছিি্ মহল্ এলাকাচ্ছত্ থামক।্ একমদন্ েেন্ ষিশচ্ছন্ ছুেমছলাি্ তেন্
একজচ্ছনি্ সচ্ছে্আিাি্ ষদো্ হয়–ষলাকমে্ বহুমদন্ োবত্ লিং্আইলযাচ্ছে্ জমিি্ ষকনা্
ষবচা্ কচ্ছি্ কামেচ্ছয়চ্ছছন।্ ফচ্ছিি্ মহল্ এলাকা্ তাি্ ভালই্ জানা্ মছল্ তাই্ আমি্
তাড়াতামড়্প্রশ্ন্কিলাি্আিাি্বামড়মে্মক্মদচ্ছয়্বানান-ধাতব্পাত্না্ফাঁপা্োমল।্ষস্
জানাল্ওো্তাি্জানা্ষনই,্বিিং্মতমন্ো্বলচ্ছলন্ষসো্আিাি্আচ্ছগ্ষতচ্ছকই্জানা।্
অথথাৎ্আমি্ মনচ্ছজই্ষেন্ফচ্ছিি্মহলস্গাচ্ছেথন্অযাচ্ছসামসচ্ছয়শনচ্ছক্ষফান্কচ্ছি্জানচ্ছত্
পামি।্পচ্ছিি্মদন্সকাচ্ছল্ষলাকমেি্কাছ্ষথচ্ছক্একো্মচমঠ্্ষপলাি।্মচমঠ্চ্ছত্আমি্ো্
জানচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছলাি্ ষসোই্ মতমন্ মদচ্ছয়মছচ্ছলন্ মক?্ ষসো্ মতমন্ ষাে্ ষসচ্ছকচ্ছেি্ িচ্ছধয্
একো্ ষেমলচ্ছফান্ কচ্ছিই্ জানাচ্ছত্ পািচ্ছতন।্ মকন্তু্ মতমন্ তা্ কচ্ছিন্ মন।্ মতমন্ বিিং্
মলচ্ছেমছচ্ছলন্আমি্মনচ্ছজই্ষেমলচ্ছফান্কচ্ছি্অযাচ্ছসামসচ্ছয়শন্ষথচ্ছক্ষজচ্ছন্মনই্এবিং্মচমঠ্ি্
ষশচ্ছষ্ মতমন্ অনুচ্ছিাধ্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ আমি্ ষেন্ আিাি্ বীিা্ সিংক্রান্ত্ বযাপািো্ তাচ্ছকই্
ষদেচ্ছত্মদই। 
  
আিাচ্ছক্সাহােয্কিচ্ছত্তাি্ষকান্আগ্রহ্মছচ্ছলা্না।্মতমন্শুধু্মনচ্ছজচ্ছকই্সাহােয্কিচ্ছত্
চাইমছচ্ছলন।্আিাি্উমচত্মছল্ওচ্ছক্ভযাস্ইয়িং-এি্চিৎকাি্বই,্‘এ্ষগা্মগভাি’্আি্
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‘এ্ ফিচুন্ েু্ ষশয়াি’্ পড়চ্ছত্ ষদওয়া।্ মতমন্ বই্ দুচ্ছো্ পচ্ছড়্ বইচ্ছয়ি্ বক্তবয্ অনুসিে্
কিচ্ছল্আিাি্বীিাি্কাজ্কিাি্ষচচ্ছয়্হাজাি্গুে্ষবমশ্লাভ্কিচ্ছতন। 
  
ষপশাদাি্ িানুষিাও্ একই্ ভুল্ কচ্ছি্ থাচ্ছকন।্ ষবশ্ কচ্ছয়ক্ বছি্ আচ্ছগ্ আমি্
মফলাচ্ছেলমফয়াি্একজন্নািী্ নাক্আি্গলা্ মবচ্ছশষজ্ঞি্কাচ্ছছ্োই।্ ষলাকমে্আিাি্
েনমসলো্ না্ ষদচ্ছেই্প্রশ্ন্কচ্ছিমছচ্ছলন্আিাি্কাজকিথ্ মক।্আিাি্েনমসচ্ছলি্আকাি্
মনচ্ছয়্ তাি্ ষকান্ িাথা্ বযথা্ মছল্ না।্ তাি্আগ্রহ্ মছল্আিাি্ োকা্ ষদবাি্ ক্ষিতা্
সম্বচ্ছন্ধ।্আিাচ্ছক্কতো্সাহােয্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্না্ষভচ্ছব্ মতমন্ভাবমছচ্ছলন্আিাি্কাছ্
ষথচ্ছক্কত্আদায়্কিচ্ছত্পািচ্ছবন।্ফল্দাঁড়াচ্ছলা্মতমন্মকছুই্ষপচ্ছলন্না।্আমি্তাি্
 ি্ষছচ্ছড়্ষবমিচ্ছয়্এলাি্তাি্বযমক্তত্ব্অভাচ্ছবি্মনন্দা্কচ্ছি। 
  
দুমনয়াোই্এইিকি্িানুচ্ছষ্ভমতথ,্শুধু্ ষলাভী্আি্স্বাথথপি।্তাই্ মনিঃস্বাথথভাচ্ছব্অচ্ছনযি্
সাহাচ্ছেয্তৎপি্এিন্ষলাক্বড়্কি,্অথচ্অচ্ছনযি্ষচচ্ছয়্তাচ্ছদি্প্রচুি্সুমবধা্আচ্ছছ।্
তাি্ প্রমতচ্ছোমগতা্ থাচ্ছক্ সািানয।্ ওচ্ছয়ন্ মে.্ ইয়িং্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘ষে্ বযমক্ত্ অচ্ছনযি্
জায়গায়্মনচ্ছজচ্ছক্ভাবচ্ছত্পাচ্ছিন,্অচ্ছনযি্ভাবনা্মনচ্ছজি্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্ভমবষযচ্ছত্তাি্
ভাবনা্থাচ্ছক্না। 
  
এই্বইমে্পাঠ্্কিাি্পি্আপমন্েমদ্শুধু্একো্মজমনসই্পান,্শুধু্ষবমশ্কচ্ছি্অচ্ছনযি্
দৃমষ্টভেী্ মনচ্ছয়্ মচন্তা্ কিা,্ এবিং্ তাি্ দৃমষ্টভমেচ্ছক্ ষদো–এই্ একোিাত্র্ মজমনস্ বইো্
ষথচ্ছক্ষপচ্ছল্ষসোই্হচ্ছব্আপনাি্জীবচ্ছনি্একো্ষসাপান। 
  
. 
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ষবমশিভাগ্ ষলাকই্কচ্ছলচ্ছজ্োন্ভামজথল্পাঠ্্কিচ্ছত্আি্কযালকুলাচ্ছসি্িহচ্ছসযি্িত্
মবষচ্ছয়্ওস্তাদ্হচ্ছত।্তািা্ মনচ্ছজচ্ছদি্িন্মকভাচ্ছব্কাজ্কচ্ছি্আচ্ছদৌ্ভাচ্ছবন্না।্ষেিন্
ধরুন,্আমি্একবাি্ মঠ্ক্িত্বকৃ্ততা্কিাি্ মবষচ্ছয়্একো্ মশক্ষাি্বযবস্থা্কমি–এো্
কিা্হয়্মনউ্জামসথি্ষনওয়াচ্ছকথি্কযামিয়াি্কচ্ছপথাচ্ছিশচ্ছন্কাচ্ছজ্ষোগদাচ্ছনি্জনয্বতমি্
মকছু্কচ্ছলচ্ছজ্ছাচ্ছত্রি্জনয।্তাচ্ছদি্কাজ্হল্তাপ্ মনয়ন্ত্রে্ মজমনসপত্র্ বতমি।্তাচ্ছদি্
একজন্ অনযানযচ্ছদি্ বাচ্ছস্কেবল্ ষেলাি্ জনয্আহ্বান্ জানামেল।্ তাি্ মনচ্ছজি্ কথাো্
মছল্এই্িকি্:্আিাি্ইচ্ছে্আপনািা্ষবমিচ্ছয়্এচ্ছস্বাচ্ছস্কেবল্ষেলচ্ছত্চলুন।্আিাি্
ষেলাো্ভাচ্ছলা্লাচ্ছগ,্কচ্ছয়কবাি্ মজিনামসয়াচ্ছি্ ষগচ্ছলও্ ষেলচ্ছত্পামিমন্ ষতাক্ মছল্না্
বচ্ছল।্ মকছুমদন্আচ্ছগ্ দু’মতনজন্ মিচ্ছল্বল্ ছুঁড়চ্ছত্ মগচ্ছয়্ ষচােো্প্রায়্কানা্হবাি্িত্
হচ্ছয়মছল।্আিাি্ইচ্ছে্আগািীকাল্আপনািা্সবাই্চলুন্বাচ্ছস্কেবল্ষেলা্োচ্ছব,্আিাি্
এো্ষেলচ্ছত্েুব্ইচ্ছে। 
  
ষস্মক্আপনািা্মক্চান্একবািও্বচ্ছলচ্ছছ?্আপনািা্ষকউই্মজিনামসয়াচ্ছি্ষেচ্ছত্চান্
না,্তাই্না?্ষস্ো্চায়্তাও্ষেলচ্ছত্চান্না।্ষচাে্কানা্ষহাক্তাও্ষকউ্ষবাধহয়্
চাইচ্ছবন্না। 
  
ষস্ মক্ মজিনামসয়াচ্ছি্ ষগচ্ছল্আপনাচ্ছদি্ মক্ উপকাি্ হচ্ছতা্ ষসকথা্ ষবাঝাচ্ছত্ পািত?্
মনশ্চয়ই্পািত।্এচ্ছত্শিীি্চালনা্দ্রুত্হচ্ছত্পাচ্ছি,্এচ্ছত্মক্ষচ্ছদ্হয়।্িাথা্সাফ্হয়।্
িজা্পাওয়া্োয়।্বহ্বচ্ষেলাধুলা্কিা্োয়,্বাচ্ছস্কেবলও্ষেলা্োয়। 
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প্রচ্ছফসি্ওভািস্ট্রীচ্ছেি্কথাো্একবাি্শুনুন।্তাি্কথা্হল্:্‘প্রথচ্ছি্অনযজচ্ছনি্িচ্ছধয্
একো্সাগ্রহ্চামহদা্বামড়চ্ছয়্তুলুন।্ষে্এো্পাচ্ছি্সািা্দুমনয়াই্তাি্সচ্ছে্থাচ্ছক।্ষে্
তা্পাচ্ছি্না্তাচ্ছক্একলাই্চলচ্ছত্হয়।’ 
  
আিাি্ মশক্ষানবীসচ্ছদি্ িচ্ছধয্ একজন্ তাি্ ষছাট্ট্ ষছচ্ছলচ্ছক্ মনচ্ছয়্ ষবশ্ ঝাচ্ছিলায়্
পচ্ছড়মছচ্ছলন।্ ষছচ্ছলি্ ওজন্ কি্ মছল,্ ষস্ মঠ্কিত্ ষেচ্ছতও্ চাইত্ না।্ তাি্ বাবা্ িা্
ষলাচ্ছক্ো্বচ্ছল্তাই্কিমছচ্ছলন।্ষছচ্ছলচ্ছক্বকাবমক্কিমছচ্ছলন।্‘িা্ষতািাচ্ছক্এো্ষেচ্ছত্
বচ্ছলচ্ছছ’্বা্‘বাবা্ষতািাচ্ছক্িস্ত্বড়্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছত্বচ্ছলচ্ছছন।’ 
  
ষছচ্ছলো্মক্ওই্সব্গুজচ্ছব্কান্মদচ্ছয়চ্ছছ?্একেুও্না।্োি্িাথায়্মছচ্ছে্ষফাঁো্বুমিও্
তাচ্ছক্মতমন্বুঝচ্ছত্পাচ্ছিন,্মতন্বছচ্ছিি্একো্ষছচ্ছল্আি্মত্রশ্বছচ্ছিি্বাবাি্দৃমষ্টভেী্
এক্হচ্ছত্পাচ্ছি্না।্ত।্সচ্ছত্ত্বও্মকন্তু্এচ্ছক্ষচ্ছত্র্ষছচ্ছলমেি্বাবা্তাই্চাইমছল।্এো্একো্
অবাস্তব্বযাপাি।্অবশয্এো্ষশষ্পেথন্ত্তাি্ষেয়াল্হয়।্তাই্মতমন্মনচ্ছজচ্ছক্বলচ্ছলন্
:্‘ষছচ্ছলো্মক্চায়?্ও্চায়্আি্আমি্ো্চাই্দুচ্ছোচ্ছক্ষিলাচ্ছবা্ষকিন্কচ্ছি?’ 
  
মচন্তা্আিম্ভ্কিচ্ছতই্বযাপািো্তাি্কাচ্ছছ্সহজ্হচ্ছয়্ষগল।্তাি্ষছচ্ছলি্একো্ মতন্
চাকাি্সাইচ্ছকল্মছল,্ষসোয়্চচ্ছড়্ষস্তাচ্ছদি্ব্রুকলীচ্ছনি্বামড়ি্পাচ্ছশি্িাস্তায়্ষবড়াচ্ছত্
চাইচ্ছতা।্কো্বামড়ি্পচ্ছি্িাস্তায়্এক্দুষু্ট্ষছচ্ছল্থাকচ্ছতাতাি্ষছচ্ছলি্ষচচ্ছয়্বয়চ্ছস্ষস্
বচ্ছড়া।্ষস্ঐ্ষছাে্ষছচ্ছলচ্ছক্ওি্সাইচ্ছকল্ষথচ্ছক্ষেচ্ছন্নামিচ্ছয়্মনচ্ছজই্ষসো্চালাত। 
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স্বভাবতই্ষছাট্ট্ষছচ্ছলমে্কাঁদচ্ছত্কাঁদচ্ছত্িাি্কাচ্ছছ্ছুচ্ছে্এচ্ছস্বলচ্ছতই্তাি্িা্আবাি্
মগচ্ছয়্ষসই্শয়তান্ষছচ্ছলোচ্ছক্সাইচ্ছকল্ষথচ্ছক্ষেচ্ছন্নামিচ্ছয়্ওচ্ছক্চমড়চ্ছয়্ মদচ্ছতন।্এ্
িকিই্প্রায়্ষিাজ্ েত। 
  
বাচ্চামে্মক্চাইত?্এ্প্রচ্ছশ্নি্উত্তি্েুজঁচ্ছত্শালথক্ষহািচ্ছসি্সাহাচ্ছেযি্দিকাি্হয়্না।্
ওি্অহঙ্কাি,্ওি্িাগ,্মনচ্ছজচ্ছক্বড়্বচ্ছল্িচ্ছন্কিা্ওি্িচ্ছনি্এই্সব্আচ্ছবগই্ওি্
িচ্ছন্ ষেচ্ছল্ ষেচ্ছত্ চাইত–আি্ ষসো্ ওচ্ছক্ প্রমতচ্ছশাধ্ ষনবাি্ জনয্ উিুি্ কিত,্ ষসই্
শয়তান্ষছচ্ছলমেি্নাক্ফামেচ্ছয়্মদচ্ছত্ইচ্ছে্জাগত।্তাি্বাবা্এিপি্েেন্বাচ্চামেচ্ছক্
বুমঝচ্ছয়্ মছল,্ ষস্ েমদ্ওি্ িাি্কথািত্ মঠ্কমঠ্ক্ ষেচ্ছয়্ ষনয়্তাহচ্ছল্আি্ মকছুমদচ্ছনি্
িচ্ছধযই্ ও্ বড়্ হচ্ছয়্ ষসই্ শয়তান্ বড়্ ষছচ্ছলোি্ নাক্ ষভচ্ছঙ্ এচ্ছকবাচ্ছি্ সাচ্ছয়স্তা্ কচ্ছি্
মদচ্ছত্পািচ্ছব-বযাস্্এি্পি্তাচ্ছক্োওয়াচ্ছনাি্বযাপাচ্ছি্আি্ষকান্সিসযাই্িইল্না।্
ষস্তেন্সব্োবািই্ মঠ্ক্ মঠ্ক্ ষেচ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছলা,্ক্রচ্ছি্তমিতিকামি,্ িাছ্ োই্
থাকুক।্এি্কািে্হচ্ছলা্ওি্ষচচ্ছয়্বড়্একো্ষছচ্ছলচ্ছক্ও্ঠ্াো্কিচ্ছত্ষচচ্ছয়মছল,্ষে্
ওচ্ছক্সবসিয়্জ্বালাতন্কিত। 
  
এই্ সিসযাি্ সিাধান্ কিাি্ পি্ তাি্ বাবা্ তাি্ একো্ সিসযা্ সিাধাচ্ছন্ নািচ্ছলন।্
বাচ্চা্ষছচ্ছলমে্প্রায়ই্মবছানা্মভমজচ্ছয়্ষফলত। 
  
বাচ্চামে্  ুচ্ছিাত্ওি্ ঠ্াকুিাি্কাচ্ছছ।্সকাল্ ষবলায়্ ঠ্াকুিা্উচ্ছঠ্্ মবছানাি্অবস্থা্লক্ষয্
কচ্ছি্ওচ্ছক্বলচ্ছতন,্‘ষদে্জমন,্িামত্তচ্ছি্আবাি্মক্কিমছ।’ 
  
ষছচ্ছলো্জবাব্মদত্:্না্না,্আমি্কমিমন,্তুমি্কচ্ছিছ। 
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ওচ্ছক্বকুমন্মদচ্ছয়,্িািধি্কচ্ছি্নানা্িকচ্ছি্বুমঝচ্ছয়্সুমঝচ্ছয়ও্মকন্তু্মবছানা্শুকচ্ছনা্িাো্
োমেল্না।্অতএব্তাি্বাবা্িা্স্বভাবতই্প্রশ্ন্ তুলচ্ছলন্ :্ ‘ষছচ্ছলোচ্ছক্ মদচ্ছয়্ ষকিন্
কচ্ছি্এই্ষনাঙিা্কাজ্বন্ধ্কিাব? 
  
ষছচ্ছলোি্ইচ্ছেো্মক্মছল?্প্রথিত্ষস্চাইত্তাি্বাবাি্িত্পাজািা্পিচ্ছত,্ঠ্াকুিাি্
িত্িাচ্ছতি্গাউন্তাি্একেুও্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছতা্না।্ ঠ্াকুিা্ওই্ মবছানা্ ষভজান্ মনচ্ছয়্
বযমতবযস্ত্ হচ্ছয়্ উচ্ছঠ্মছচ্ছলন,্ অতএব্ নামতি্ জচ্ছনয্ িাচ্ছতি্ পাজািা্ এচ্ছস্ ষগল্ ষবশ্
আনচ্ছন্দি্সচ্ছেই।্আশা্মছল্েমদও্বদচ্ছল্োয়।্মিতীয়তিঃ্ষছচ্ছলমে্আিও্চাইত্মনচ্ছজি্
একো্মবছানা।্ঠ্াকুিা্তাচ্ছতও্আপমত্ত্কিচ্ছলন্না। 
  
ওি্িা্ ওচ্ছক্ব্রুকলীচ্ছনি্একো্ বড়্ ষদাকাচ্ছন্ মনচ্ছয়্ মগচ্ছয়্ ষসলস্গালথচ্ছক্ ষচাে্ মেচ্ছপ্
বলচ্ছলন্:্‘এই্ষছাট্ট্ভদ্রচ্ছলাক্মকছু্ষকনাকাো্কিচ্ছবন।’ 
  
ষিচ্ছয়মেও্ওি্ষশ্রষ্ঠত্বচ্ছবাধ্জাগাচ্ছত্ষচচ্ছয়্বলল,্বল,্ষতািাচ্ছক্কী্ষদোব? 
  
ষছচ্ছলমে্পা্উঁচু্কচ্ছি্একেু্লম্বা্হচ্ছয়্বলল,্আমি্আিাি্জনয্একো্মবছানা্চাই। 
  
ওি্িা্ ষিচ্ছয়মেচ্ছক্একো্ মবছানা্ ষদমেচ্ছয়্ ষচাে্ মেপচ্ছলন।্আি্ ষছচ্ছলমেচ্ছক্ ষস্ ষসোই্
পছন্দ্কিাল।্আি্তাই্ষকনাও্হচ্ছয়্ষগল। 
  
মবছানামে্পচ্ছিি্মদন্ষপৌঁচ্ছছ্ষগল্বামড়চ্ছত।্িাচ্ছতি্ষবলা্বাবা্বামড়চ্ছত্আসচ্ছতই্ষছচ্ছলমে্
দিজাি্কাচ্ছছ্এচ্ছস্মচৎকাি্কচ্ছি্বলল,্বাবা!্উপচ্ছি্এচ্ছস্আিাি্মবছানা্ষদচ্ছে্োও,্
আমি্মনচ্ছজ্মকচ্ছনমছ। 
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বাবা্ চালথস্্ ষশায়াচ্ছবি্কথাোই্ ষিচ্ছন্ চলচ্ছলন।্অথথাৎ্ দারুে্ েুমশ্ হচ্ছয়্প্রশিংসা্কচ্ছি্
চলচ্ছলন্কু্ষচ্ছদ্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি। 
  
‘এ্মবছানাো্মনশ্চয়ই্ষভজাচ্ছব্না,্কী্বচ্ছলা?’্বাবা্এবাি্বলচ্ছলন। 
  
‘ওিঃ্ না,্ না।্ কেনও্ এ্ মবছানা্ ষভজাব্ না।’্ ষছচ্ছলমে্ অবশযই্ তাি্ কথা্ ষিচ্ছেমছল্
ষেচ্ছহতু্তাি্গবথ্এি্উপি্মনভথি্কিমছল।্মবছানাো্ষে্ওি্মনচ্ছজি।্তাছাড়া্ষস্এক্
েুচ্ছদ্ ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ িত্ পায়জািাও্ পচ্ছিমছল।্ ষস্ তাই্ বড়সড়্ একজন্ িানুচ্ছষি্ িত্
বযবহাি্কিচ্ছত্চাইমছল।্আি্তা্কচ্ছিও্মছল। 
  
আি্একজন্বাবা্মেমন্ষেমলচ্ছফান্ইমিমনয়াি,্আিািই্একজন্ছাত্র্তাি্মতন্বছচ্ছিি্
ষিচ্ছয়চ্ছক্ মনচ্ছয়্ দারুে্ সিসযায়্ পচ্ছড়ন।্ ষিচ্ছয়মে্ তাি্ প্রাতিাশ্ ষেচ্ছত্ চাইত্ না্
এচ্ছকবাচ্ছিই।্নানা্িকি্বকাবমক,্অনুচ্ছিাধ্ষকান্মকছুচ্ছতই্কাজ্হল্না।্অতএব্তাি্
বাবা্িা্স্বভাবতই্প্রশ্ন্কিচ্ছলন্:্‘মক্কচ্ছি্আিাচ্ছদি্ষছাট্ট্ষিচ্ছয়চ্ছক্প্রাতিাশ্োওয়াব?’ 
  
বাচ্চা্ষিচ্ছয়মে্ওি্িাচ্ছক্নকল্কিচ্ছত্ভাচ্ছলাবাসত।্ষস্সব্সিচ্ছয়ই্মনচ্ছজচ্ছক্িা-ি্িত্
িস্ত্বড়্হচ্ছয়্ষগচ্ছছ্বচ্ছল্ভাবচ্ছত্চাইচ্ছতা।্অতএব্ওি্বাবা্িা্একমদন্তাচ্ছক্ষচয়াচ্ছি্
বমসচ্ছয়্ মদচ্ছয়্প্রাতিাশ্বানাচ্ছত্ মদচ্ছলন।্আি্মঠ্ক্িনস্তামত্ত্বক্সিয়োচ্ছত্ষিচ্ছয়মেি্বাবা্
িান্না চ্ছি্ঢুচ্ছক্পড়চ্ছলন,্ষস্তেন্োবাি্নাড়াচাড়া্কিচ্ছত্কিচ্ছত্বচ্ছল্উঠ্ল্:্‘ওিঃ্ষদে্
বাবা,্আমি্আজ্সকাচ্ছলি্জনয্িচ্ছেে্বানামে।’ 
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এিপি্ ষসমদন্সকাচ্ছল্তাচ্ছক্োওয়াচ্ছনাি্জনয্একেুও্কষ্ট্ ষপচ্ছত্হল্না।্ ষস্সবই্
ষেচ্ছয়্মনল্কািে্আজ্তাি্আগ্রহ্ষজচ্ছগমছল।্ষস্মনচ্ছজি্সম্বচ্ছন্ধ্ষবশ্গবথচ্ছবাধ্কিচ্ছত্
আিম্ভ্ কচ্ছিমছল।্ মনচ্ছজচ্ছক্ জামহি্ কিাি্ একো্ উপায়্ ষিচ্ছয়মে্ ষপচ্ছয়্ োয়্ োবাি্
বানাচ্ছনাি্িচ্ছধয্মদচ্ছয়। 
  
উইমলয়াি্উইন্টাি্একবাি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্মনচ্ছজচ্ছক্প্রকাশ্কিা্িানুচ্ছষি্চমিচ্ছত্রি্একো্
প্রধানতি্ মদক।্আিিা্ বযবসাি্ বযাপাচ্ছি্এই্িনস্ততু্ ষকন্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্পামি্ না?্
েেন্ ষকান্একো্চিৎকাি্ধািো্ মকিংবা্ভাল্কাজ্কিিবাি্ইো্আিাচ্ছদি্িাথায়্
ষেচ্ছল্োয়,্তেন্তা্অনয্ষলাকচ্ছক্মদচ্ছয়্মচন্তা্কমিচ্ছয়্মনচ্ছলই্হয়্ষে,্এই্কাজ্কিবাি্
ইো্তাচ্ছদি্িাথা্ষথচ্ছক্ষবমিচ্ছয়চ্ছছ।্ষস্তেন্ষসো্তাি্মনচ্ছজি্বচ্ছলই্ভাবচ্ছত্চাইচ্ছব,্
আি্এচ্ছতই্ষস্কাজ্কিচ্ছত্মবচ্ছশষভাচ্ছব্আগ্রহামিত্হচ্ছব। 
  
িচ্ছন্িােচ্ছবন্:্প্রথচ্ছিই্অনয্ষলাকমেি্িচ্ছধয্ষবশ্মকছুো্আগ্রহ্জামগচ্ছয়্তুলচ্ছত্হচ্ছব।্
ষে্এো্পাচ্ছি্সািা্দুমনয়াচ্ছকই্ষস্সচ্ছে্ষপচ্ছত্পাচ্ছি।্ষে্পাচ্ছি্না্তাচ্ছক্একা্একাই্
পথ্চলচ্ছত্হচ্ছব।’ 
  
. 
  
এই্বই্ষথচ্ছক্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্উপকাি্ষপচ্ছত্হচ্ছল্এই্ন’মে্পিািশথ্ষিচ্ছন্চলচ্ছবন। 
  
(১)্আপমন্ েমদ্এই্বইমে্ ষথচ্ছক্সবচ্ছচচ্ছয়্ ষবমশ্ মকছু্ চান্তাহচ্ছল্একমে্অপমিহােথ্
কাজ্কিচ্ছতই্হচ্ছব।্ ষসো্অনয্ ষে্ ষকান্িকি্আইন,্নীমত্বা্ মনয়চ্ছিি্ ষচচ্ছয়্ ষবমশ্
গুরুত্বপূেথ।্ এো্ এিনই্ অপমিহােথ্ ষে্আপনাি্ হাজাি্ হাজাি্ মনয়ি্ জানা্ থাকচ্ছলও্
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ষকান্কাজ্হচ্ছব্না।্অনযমদচ্ছক্আপনাি্এই্িাজকীয়্মজমনসমে্েমদ্থাচ্ছক্তাহচ্ছল্এই্
বইচ্ছয়ি্পিািশথ্না্মদচ্ছয়ই্আশ্চেথজনক্ফল্ষপচ্ছত্পািচ্ছবন। 
  
ষসই্োদুকিী্বযাপািো্মক্িকি?্ষসো্হচ্ছলা্এই্:্গভীি্আি্আন্তমিকভাচ্ছব্ষশোি্
আগ্রহ্এবিং্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্বযবহাচ্ছিি্কাচ্ছজ্মনচ্ছজি্দক্ষতা্বামড়চ্ছয়্ষতালাি্ষক্ষচ্ছত্র্প্রবল্
আকাঙ্ক্ষা। 
  
এিকি্আকাক্ষা্বাড়াচ্ছনাি্কাজো্মকভাচ্ছব্গচ্ছড়্ষতালা্োচ্ছব?্এো্কিা্সম্ভব্অনবিত্
মনচ্ছজচ্ছক্ ষবাঝান্ এই্ নীমতগুচ্ছিা্ আপনাি্ কতোমন্ গুরুত্বপূেথ।্ মনচ্ছজি্ িচ্ছনই্ এঁচ্ছক্
ষদেচ্ছত্থাকুন্একাচ্ছজ্দক্ষতা্অজথন্কিচ্ছল্ মকভাচ্ছব্আপমন্সািামজক্আি্অথথকিী্
লাচ্ছভি্কাচ্ছজ্সাফলয্ ষপচ্ছত্পািচ্ছবন।্ বাি্ বাি্আপনাি্ মনচ্ছজচ্ছকই্বলুন্ :্ ।আিাি্
জনমপ্রয়তা,্আিাি্ সুে্আি্আিাি্আয়্ মনভথি্ কচ্ছি্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্আিাি্ বযবহাি্
কিাি্দক্ষতািই্উপি। 
  
(২)্প্রমতমে্পমিচ্ছেচ্ছদ্দ্রুত্একবাি্ ষচাে্ বুমলচ্ছয়্ মনচ্ছয়্িচ্ছন্িচ্ছন্একো্ধািো্কচ্ছি্
ষফলুন।্ এিপচ্ছিই্আপনাি্ ষলাভ্ জাগচ্ছব্ পচ্ছিিোচ্ছত্দ্রুত্ এগুচ্ছনাি্ জনয।্ মকন্তু্ তা্
কিচ্ছবন্না।্শুধু্িানমসক্আনচ্ছন্দি্জনযই্েমদ্পাে্কচ্ছিন্তাহচ্ছল্আলাদা্কথা।্মকন্তু্
জনসিংচ্ছোচ্ছগ্ দক্ষতা্ বাড়াচ্ছনাি্ জনযই্ েমদ্ পাঠ্্ কিচ্ছত্ চান্ তাহচ্ছল্ প্রমতমে্ পমিচ্ছেদ্
ষবশ্ভাল্কচ্ছি্বািবাি্পড়্ন।্ ষশষ্পেথন্ত্ ষদেচ্ছত্পাচ্ছবন্তাচ্ছত্সিয়্বাঁচান্এবিং্
ফললাভ্উভয়চ্ছক্ষচ্ছত্রই্দারুে্কাজ্হচ্ছয়চ্ছছ। 
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(৩)্ পড়চ্ছত্ পড়চ্ছত্ িাচ্ছঝিাচ্ছঝ্ এেু্ ষথচ্ছি্ ো্ পড়চ্ছলন্ ষসো্ সম্পচ্ছকথ্ ভাবচ্ছত্ থাকুন।্
মনচ্ছজচ্ছক্প্রশ্ন্করুন্প্রমতমে্ উপচ্ছদশ্ ষকাথায়্ কেন্ মকভাচ্ছব্ কাচ্ছজ্ লাগাচ্ছত্ পাচ্ছিন।্
এিকি্ভাচ্ছব্পড়চ্ছলই্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্কাজ্পাচ্ছবন্তাচ্ছত্সচ্ছন্দহ্ষনই। 
  
(৪)্পড়াি্সিয়্লাল্িচ্ছঙি্ষকান্ষপমন্সল্বা্ষপন্িােচ্ছবন,্োচ্ছত্পড়চ্ছত্পড়চ্ছত্ষকান্
উপচ্ছদশ্েমদ্ষদেচ্ছত্পান্ষসো্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্লাল্কামলি্দাগ্মদচ্ছয়্মচমেত্করুন।্
েমদ্ ষসই্পিািশথ্বা্উপচ্ছদশ্ েুবই্ভাচ্ছলা্িচ্ছন্হয়্তাহচ্ছল্তাি্তলাি্লাইন্ ষেচ্ছন্
পাচ্ছশ্চািচ্ছে্তািা্মচে্X্X্X্X্মদন।্ষলোি্তলায়্লাইন্আি্এই্িকি্তািা্মচে্
এইমেচ্ছক্আিও্আগ্রচ্ছহি্কচ্ছি্ষতাচ্ছল।্তাছাড়া্আবাি্পড়াি্কাচ্ছজও্সুমবধা্হয়। 
  
(৫)্আমি্একজন্ভদ্রচ্ছলাকচ্ছক্মচমন্মেমন্পচ্ছনি্বছি্ধচ্ছি্মবিাে্এক্বীিা্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্
অমফচ্ছসি্িযাচ্ছনজাি্মছচ্ছলন।্মতমন্প্রমত্িাচ্ছস্তাি্প্রমতষ্ঠান্ষস্সিস্ত্বীিাি্চুমক্ত্কচ্ছি্
তাি্সব্পচ্ছড়্ষফলচ্ছতন।্হযাঁ,্মতমন্একই্চুমক্তপত্র্িাচ্ছসি্পি্িাস,্বছচ্ছিি্পি্বছি্
পচ্ছড়্ষেচ্ছতন।্মকন্তু্ষকন?্কািে্মতমন্তাি্অমভজ্ঞতাি্িধয্মদচ্ছয়্ষজচ্ছনমছচ্ছলন্চুমক্তি্
শতথাবলী্এইভাচ্ছবই্মতমন্িচ্ছন্িােচ্ছত্পািচ্ছবন। 
  
আমি্একসিয়্প্রায়্ দুবছি্বযয়্কমি্জনগচ্ছেি্সািচ্ছন্বকৃ্ততা্ ষদবাি্উপি্একোনা্
বই্মলেচ্ছত্তা্সচ্ছত্ত্বও্মকন্তু্ওই্বইোচ্ছত্মক্মলচ্ছেমছ্িচ্ছন্কিাি্জনয্আিাচ্ছক্প্রায়ই্
ষস্ বইচ্ছয়ি্ পাতা্ উচ্ছে্ ষদেচ্ছত্ হত।্ মক্ িকি্দ্রুততায়্ ষে্আিিা্ সব্ ভুচ্ছল্ োই্
ভাবচ্ছল্অবাক্হচ্ছত্হয়। 
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অতএব্এ্বইমে্ ষথচ্ছক্েমদ্সমতযকাি্ মচিকালীন্ ষকান্উপকাচ্ছি্ ষপচ্ছত্চান,্তাহচ্ছল্
িচ্ছনও্ভাবচ্ছবন্না্ষে্একবাচ্ছিি্িত্শুধু্পচ্ছড়্ষফলচ্ছলই্েচ্ছথষ্ট্হচ্ছব।্ষবশ্ভাল্কচ্ছি্
পচ্ছড়্ষফলাি্পি্প্রমত্িাচ্ছস্ষবশ্ভাল্কচ্ছি্আপনাচ্ছক্কচ্ছয়ক্ ন্টা্আবাি্এই্বইচ্ছয়ি্
সব্ মকছু্আচ্ছলাচনা্ কিচ্ছত্ হচ্ছব।্ বইো্আপনাি্ ষেচ্ছস্ক্ ষচাচ্ছেি্ সািচ্ছন্ ষিচ্ছে্ মদন।্
প্রমতমদন্ সিয়্ ষপচ্ছলই্ একেু্ ষচাে্ বুমলচ্ছয়্ ষনচ্ছবন।্ প্রমতমদন্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষবাঝাচ্ছত্ চান্
আপনাি্মনচ্ছজি্উন্নমত্কিাি্আশামতমিক্ত্সম্ভাবনা্িচ্ছয়চ্ছছ।্িচ্ছন্িােচ্ছবন,্এই্পিািশথ্
আি্মনয়িগুচ্ছলা্বািবাি্পড়া্আি্আচ্ছলাচনাি্িধয্মদচ্ছয়ই্ষসগুচ্ছলা্সহজ্হচ্ছয়্আসচ্ছব।্
এছাড়া্আি্ষকান্উপায়্ষনই। 
  
(৬)্বানথােথ্শ্একবাি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্ষকান্িানুষচ্ছক্মকছু্ষশোচ্ছত্চাইচ্ছল্ষস্মকছুচ্ছতই্
মশেচ্ছব।্শ্মঠ্কই্বচ্ছলমছচ্ছলন।্ষেচ্ছহতু্ষশো্বযাপািো্বযবহামিক।্আিিা্কাজ্কিচ্ছত্
কিচ্ছতই্ মশমে।্অতএব,্এই্ বই্ ষথচ্ছক্ ষে্ মনয়িগুচ্ছলা্আপমন্ মশেচ্ছত্ চান্ ষসগুচ্ছলা্
সম্বচ্ছন্ধ্মকছু্কিাি্ষচষ্টা্করুন।্সুচ্ছোগ্ষপচ্ছলই্মনয়িগুচ্ছলা্কাচ্ছজ্লাগান।্তা্না্কিচ্ছল্
েুব্তাড়াতামড়্ ষসগুচ্ছলা্ ভুচ্ছল্োচ্ছবন।্ ষে্জ্ঞান্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছনা্ োয়্তাই্ ষকবল্িচ্ছন্
থাচ্ছক। 
  
এই্উপচ্ছদশগুচ্ছলা্আপমন্হয়চ্ছতা্সবসিয়্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্ মগচ্ছয়্অসুমবধা্ ষবাধ্কিচ্ছত্
পাচ্ছিন।্আমি্এো্জামন,্কািে্বইো্আিিই্ষলো্আমি্মনচ্ছজ্প্রায়ই্ো্বচ্ছলমছ্তাি্
সব্প্রচ্ছয়াগ্কিচ্ছত্অসুমবধা্ষবাধ্কমি।্উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্বলমছ,্আপমন্েেন্অসন্তুষ্ট্
হন্তেন্অপচ্ছিি্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিন,্ মকন্তু্তাি্িন্বুঝচ্ছত্কেনও্ষচষ্টা্কচ্ছিন্না।্
অপচ্ছিি্ষদাষ্েুঁচ্ছজ্বাি্কিা্প্রশিংসা্কিাি্ষচচ্ছয়্ষঢি্সহজ।্আপমন্ো্চান্ষসোি্
সম্বচ্ছন্ধ্বলা্েুব্সহজ,্ মকন্তু্অপচ্ছি্মক্চায়্ষসো্বুচ্ছঝ্ওঠ্া্অচ্ছনকো্কমঠ্ন।্এিকি্
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আিও্আচ্ছছ।্ অতএব্এই্ বই্ পচ্ছড়্ চলাি্ ফাঁচ্ছক,্ িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ ষে্আপমন্ ষকবল্
েবিােবি্ সিংগ্রহ্ কিচ্ছছন,্আপমন্ চাইচ্ছছন্ নতুন্ অভযাস্ গচ্ছড়্ তুলচ্ছত।্ হযাঁ,্ আপমন্
নতুন্জীবনচ্ছবদ্গচ্ছড়্তুলচ্ছত্চচ্ছলচ্ছছন।্এজনয্চাই্সিয়,্বধেথ্আি্প্রাতযমহক্প্রচ্ছয়াগ। 
  
অতএব্ এই্ পাতাগুচ্ছলা্ অনবিত্ ষদেুন।্ এোচ্ছক্ জনসিংচ্ছোচ্ছগি্ ষক্ষচ্ছত্র্ একো্
বযবহামিক্বই্মহচ্ছসচ্ছবই্ভাবচ্ছত্আিম্ভ্করুন–আি্েেনই্আপমন্ষকান্মবমশষ্ট্সিসযাি্
সমু্মেীন্হচ্ছবন–ষেিন্ষকান্মশশুি্সচ্ছে্বযবহাি,্আপনাি্স্ত্রীচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনা্বা্ষকান্
অসন্তুষ্ট্ িচ্ছক্কলচ্ছক্সন্তুষ্ট্কিা–তেনই্ স্বাভামবকভাচ্ছব্ চে্কচ্ছি্ ষে্ ভাবনা্আচ্ছস্ ষসো্
কিচ্ছবন্না।্তাচ্ছত্সাধািেত্ভুলই্কিা্হচ্ছব।্এি্বদচ্ছল্এ্বইচ্ছয়ি্পাতাগুচ্ছলা্উচ্ছে্
ষেোচ্ছন্লাইচ্ছনি্তলায়্দাগ্ মদচ্ছয়্ ষিচ্ছেচ্ছছন্ ষসগুচ্ছলা্একেু্ ষদচ্ছে্ মনন।্তািপি্ওই্
নতুন্পিমত্কাচ্ছজ্লাগান,্ষদেচ্ছবন্তাচ্ছত্োদুি্িত্কাজ্হচ্ছে। 
  
(৭)্আপনাি্স্ত্রী,্ষছচ্ছল্বা্কাচ্ছজি্সহকিথীচ্ছক্প্রচ্ছতযক্মদন্আপমন্এবইচ্ছয়ি্মনয়ি্ভে্
কিচ্ছছন্ ষদমেচ্ছয়্ মদচ্ছল,্ তাচ্ছদি্আপমন্ এক্ েলাি্ কচ্ছি্ ষদবাি্ বযবস্থা্ করুন।্ এই্
মনয়িগুচ্ছলা্আয়ত্ত্কিাি্বযাপািো্একো্ষেলাি্পেথাচ্ছয়্এচ্ছন্ষফলুন। 
  
(৮)্ওয়াল্স্ট্রীচ্ছেি্ষকান্এক্মবেযাত্বযাচ্ছঙ্কি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্আিাি্ক্লাচ্ছস্একবাি্বেথনা্
কচ্ছিমছচ্ছলন্আম্উন্নমতি্জনয্ মতমন্কী্িকি্চিৎকাি্এক্পথ্অবলম্বন্কিচ্ছতন।্
ভদ্রচ্ছলাক্ ষছচ্ছলচ্ছবলায়্ ষতিন্ ষলোপড়াি্ সুচ্ছোগ্পানমন,্তা্ সচ্ছত্ত্বও্ মতমন্আচ্ছিমিকাি্
একজন্মবেযাত্অথথ্মবমনচ্ছয়াগকািী।্মতমন্স্বীকাি্কচ্ছিন্ষে,্তাঁি্সাফচ্ছলযি্জনয্দায়ী্
তাি্মনচ্ছজিই্আমবষ্কাি্কিা্এই্পিমত।্মতমন্ো্কিচ্ছতন্তা্হল্এই্িকি।্েতো্
আিাি্িচ্ছন্আচ্ছছ্তাি্মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্জানামে্: 
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বছচ্ছিি্পি্বছি্আমি্ষিাজ্আিাি্ষে্সব্সাক্ষাৎকাি্ েত্তাি্একো্মববিে্মলচ্ছে্
িােতাি।্ আিাি্ পমিবাচ্ছিি্ ষলাকজন্ শমনবাচ্ছিি্ িাচ্ছত্ আিাি্ জনয্ ষকানিকি্
পমিকেনা্ িােত্ না,্ কািে্ তািা্ জানত্ শমনবাি্ আমি্ কাোই্ আম-সিীক্ষা্ আি্
সিাচ্ছলাচনাি্িধয্মদচ্ছয়্মনচ্ছজচ্ছক্জানাি্ষচষ্টা্কমি।্বনশচ্ছভাচ্ছজি্পি্আমি্ষসই্ষদো্
সাক্ষাচ্ছতি্ মববিে্ ষলো্ বইো্ েুচ্ছল্সািামদচ্ছনি্সাক্ষাৎ্আচ্ছলাচনা,্সভা্ ইতযামদ্ মনচ্ছয়্
সিস্ত্সপ্তাচ্ছহি্বযাপািো্পচ্ছড়্ষফমল।্তািপি্মনচ্ছজচ্ছক্প্রশ্ন্কমি্: 
  
“ওই্মদচ্ছন্মক্ভুল্কচ্ছিমছ?” 
  
“ষকান্্কাজো্আমি্ মঠ্ক্কচ্ছিমছ্এবিং্আিও্ভাচ্ছলাভাচ্ছব্কাজো্ষকিন্কচ্ছি্কিচ্ছত্
পািতাি?” 
  
“ওই্অমভজ্ঞতা্ষথচ্ছক্মক্মশক্ষা্ষপচ্ছত্পামি?” 
  
‘আমি্প্রায়ই্ ষদেচ্ছত্ ষপচ্ছয়মছ্ওই্সিাচ্ছলাচনায়্আমি্ দুিঃেই্ ষপচ্ছয়মছ।্আিাি্ মনচ্ছজি্
ভুল্ষদচ্ছে্আমি্প্রায়ই্অবাক্হচ্ছয়মছ।্অবশয,্বছি্ ুচ্ছি্চলচ্ছল্ষদেমছ্এিকি্ভুচ্ছলি্
সিংেযা্কচ্ছি্এচ্ছসচ্ছছ।্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্এই্িকি্মবচাি্কিাি্পি্মনচ্ছজচ্ছকই্আিাি্প্রশিংসা্
কিচ্ছত্ ইচ্ছে্ ষজচ্ছগচ্ছছ।্ এই্ িকি্ আমমবচ্ছশ্লষে,্ আমসিাচ্ছলাচনা্ বছচ্ছিি্ পি্ বছি্
কিাি্ফচ্ছল্অনয্সব্মকছুি্ষচচ্ছয়্আিাি্ষঢি্ষবমশ্উপকাি্হচ্ছয়চ্ছছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

78 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

‘এো্ আিায়্ ষকান্ মসিান্ত্ মনচ্ছত্ আিাি্ ক্ষিতা্ বামড়চ্ছয়্ মদচ্ছয়চ্ছছ–আি্ এো্
জনসিংচ্ছোচ্ছগি্কাচ্ছজ্আিাচ্ছক্দারুেভাচ্ছব্সাহােয্কচ্ছিচ্ছছ।্এি্ষচচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠতি্মকছু্আমি্
ভাবচ্ছত্অপািগ।’ 
  
আপমনও্এই্িকি্পিমত্কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়,্এই্বইচ্ছয়ি্নীমতি্বযবহামিক্প্রচ্ছয়াগ্করুন্
না্ষকন?্এো্কিচ্ছল্দুচ্ছো্ফল্লাভ্হচ্ছব। 
  
প্রথিত,্আপমন্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষবশ্ অদু্ভত্আি্ অিুলয্ ষকান্ মশক্ষা্ পিমতি্ সচ্ছে্ জমড়ত্
ষদেচ্ছত্পাচ্ছবন। 
  
মিতীয়ত,্ আপমন্ ষদেচ্ছত্ পাচ্ছবন্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ ষিলাচ্ছিশাি্ কাচ্ছজ্ আপনাি্ দক্ষতা্
বষথাকাচ্ছলি্চািাগাচ্ছছি্িতই্হুহু্কচ্ছি্ষবচ্ছড়্োচ্ছে। 
  
(৯)্ একো্ োচ্ছয়মি্ ষলোি্ অভযাস্ করুন-ষে্ োচ্ছয়মিচ্ছত্আপমন্আপনাি্ এই্ মনয়ি্
ষিচ্ছন্চলায়্প্রাপ্ত্সাফচ্ছলযি্ মহসাব্িােচ্ছবন।্েুব্স্পষ্ট্ভাচ্ছবই্ মলেচ্ছবন।্এচ্ছত্ষদচ্ছবন্
নাি,্তামিে,্ফলাফল্ইতযামদ।্এিকি্তামলকা্িাোি্ফচ্ছল্আিও্কাজ্কিাি্ষপ্রিো্
পাচ্ছবন।্ ষবশ্কচ্ছয়ক্ বছি্পচ্ছি্োচ্ছয়িীি্পাতায়্একবাি্ েেন্ ষচাে্ বুমলচ্ছয়্ ষদচ্ছবন্
তেন্মক্চিৎকাি্তৃমপ্তই্না্পাচ্ছবন। 
  
এই্ষথচ্ছক্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্ফল্ষপচ্ছত্ষগচ্ছল্এই্কথাগুচ্ছলা্িচ্ছন্িােচ্ছবন্:্(১)্িানমবক্
সম্পচ্ছকথি্নীমতি্সম্বচ্ছন্ধ্দক্ষতা্অজথচ্ছনি্জনয্এক্গভীি্আকাক্ষা্গচ্ছড়্তুলুন। 
  
(২)্পিবতথী্পমিচ্ছেদ্পাঠ্্কিাি্আচ্ছগ্প্রমতমে্পমিচ্ছেদ্দুবাি্পড়্ন। 
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(৩)্পচ্ছড়্চলাি্ফাচঁ্ছক্মনচ্ছজচ্ছক্মজজ্ঞাসা্করুন্প্রমতমে্উপচ্ছদশ্মকভাচ্ছব্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্
পাচ্ছিন। 
  
(৪)্প্রমতমে্গুরুত্বপূেথ্ধািোি্তলায়্দাগ্মদন। 
  
(৫)্প্রমত্িাচ্ছস্বইমে্পেথচ্ছলাচনা্করুন। 
  
(৬)্সুচ্ছোগ্ষপচ্ছলই্নীমতগুচ্ছলা্কাচ্ছজ্লাগান।্আপনাি্বদমনক্সিসযা্ষিোচ্ছনাি্কাচ্ছজ্
এই্বইচ্ছক্কাচ্ছজ্লাগান। 
  
(৭)্মনচ্ছজি্ভুল্ধমিচ্ছয়্ষদবাি্জনয্প্রমতচ্ছোমগতাি্বযবস্থা্করুন। 
  
(৮)্ প্রমত্ সপ্তাচ্ছহ্কতো্ এচ্ছগাচ্ছলন্ তাি্ মহসাব্ মনন।্ মক্ মক্ ভুল্কিচ্ছলন্আি্ মক্
উন্নমত্কচ্ছিচ্ছছন্তাি্মহসাব্িােুন। 
  
(৯)্ মনয়িগুমল্ মক্ িকি্ কাচ্ছজ্ লাগাচ্ছলন্ তাি্ জনয্ োচ্ছয়মি্ িােুন।্ িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ :্
প্রথচ্ছিই্অনয্ষলাকমেি্িচ্ছধয্ষবশ্মকছুো্আগ্রহ্জামগচ্ছয়্তুলচ্ছত্হচ্ছব।্ষে্এো্পাচ্ছি্
সািা্ দুমনয়াচ্ছকই্ ষস্সচ্ছে্ ষপচ্ছত্পাচ্ছি।্ ষে্পাচ্ছি্ না্তাচ্ছক্একা্একাই্পথ্ চলচ্ছত্
হচ্ছব। 
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িিুথে পতির্ছেদ 
একাজ্করুন্সবাই্আপনাচ্ছক্চাইচ্ছব 

  
কী্কচ্ছি্ বনু্ধ্ ষপচ্ছত্ হয়্জানাি্জনয্এ্বই্পড়াি্ দিকাি্আচ্ছছ্ মক?্ পৃমথবীি্সব্
ষসিা্বনু্ধত্ব্অজথন্কিা্িানুষমেি্ ষকৌশলোই্একবাি্পচ্ছড়্ ষফলুন্না্ ষকন?্ ষস্ ষক্
জাচ্ছনন্না?্হয়চ্ছতা্আগািীকালই্তাচ্ছক্ষদেচ্ছবন্িাস্তা্ মদচ্ছয়্আসচ্ছছন্আি্তাি্সচ্ছে্
আপনাি্ ষদো্ হচ্ছয়্ োচ্ছব।্ আপমন্ তাি্ দশ্ মফচ্ছেি্ িচ্ছধয্ আসচ্ছতই্ ষস্ তাি্ লযাজ্
নাড়চ্ছত্ চাইচ্ছব।্ আপমন্ তাচ্ছক্ থামিচ্ছয়্ তাি্ মপঠ্্ চাপচ্ছড়্ আদি্ কিচ্ছলই্ ষস্ প্রায়।্
লামফচ্ছয়্ উচ্ছঠ্্ জামনচ্ছয়্ ষদচ্ছব্ আপনাচ্ছক্ ষস্ কতোমন্ পছন্দ্ কচ্ছি।্ আপমনও্ বুঝচ্ছত্
পািচ্ছবন্তাি্এই্আনন্দ্প্রকাচ্ছশি্ িচ্ছধয্ ষকান্ িকি্উচ্ছেশয্এচ্ছকবাচ্ছিই্ ষনই।্ ষস্
আপনাচ্ছক্ষকান্মকছু্মবমক্র্কিচ্ছত্চায়্না্বা্আপনাচ্ছক্মবচ্ছয়্কিচ্ছতও্চায়্না। 
  
ষকানমদন্মক্একবাি্ভাবচ্ছত্ষচচ্ছয়চ্ছছন্একিাত্র্কুকুিচ্ছকই্জীবন্ধািচ্ছেি্জনয্ষকান্
িকি্কাজ্কিচ্ছত্হয়্না?্িুিগীচ্ছক্মেি্পাড়চ্ছত্হয়,্গরুচ্ছক্দুধ্মদচ্ছত্হয়,্কানামি্
পামেচ্ছক্গান্গাইচ্ছত্হয়।্ মকন্তু্কুকুি্ ষবঁচ্ছচ্থাকাি্জচ্ছনয্আপনাচ্ছক্ভাচ্ছলাবাসা্ছাড়া্
আি্মকছুই্ষদয়্না। 
  
আিাি্েেন্পাঁচ্বছি্বয়স্আিাি্বাবা্পচ্ছনি্ষসন্ট্মদচ্ছয়্হলচ্ছদ্ষলািওয়ালা্একো্
কুকুি্ ছানা্ এচ্ছন্ মদচ্ছয়মছচ্ছিন।্ এই্ কুকুিছানাো্ আিাি্ ষছাে্ ষবলাি্ সািাক্ষচ্ছেি্
আনচ্ছন্দি্ সেী্ মছল।্ প্রচ্ছতযক্ মদন্ মবচ্ছকচ্ছল্ প্রায়্ সাচ্ছড়্ চািচ্ছেি্ সিয়্ ষস্ বাগাচ্ছনি্
সািচ্ছন্তাি্ সুন্দি্ ষচাে্ ষিচ্ছল্আিাি্অচ্ছপক্ষায়্পথ্ ষচচ্ছয়্বচ্ছস্থাকত।্আি্আিাি্
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গলাি্আওয়াজ্শুনচ্ছত্ ষপচ্ছলই্প্রায়্বনু্দচ্ছকি্গুমলি্িত্ মছেচ্ছক্ ষবমিচ্ছয়্এচ্ছস্দারুে্
আনচ্ছন্দ্আিাচ্ছক্তাি্েুশীি্ভাব্জামনচ্ছয়্মচৎকাি্কচ্ছি্চলত। 
  
কুকুিমেি্ নাি্ মছল্ মেমপ।্ প্রায়্ পাঁচ্ বছি্ ধচ্ছি্ ষস্ আিাি্ সািাক্ষচ্ছেি্ সেী্ মছল।্
তািপি্এক্দুিঃেিয়্িামত্তচ্ছি–ষকানমদন্ষস্িাচ্ছতি্কথা্ভুলচ্ছবা্না–ষস্আিাি্িাত্র্দশ্
মফচ্ছেি্িচ্ছধয্বাজ্পচ্ছড়্িািা্োয়।্মেমপি্িৃতুয্আিাি্ষছােচ্ছবলাি্জীবচ্ছন্একো্চিি্
ষশাকাবহ্ েনা। 
  
িনস্তত্ত্ব্ সম্বচ্ছন্ধ্ তুমি্ ষকান্ বই্ পাঠ্্ কচ্ছিা্ মন্ মেমপ।্ এি্ দিকািও্ মছল্ না।্ ষকান্
ঐশ্বিীক্ক্ষিতাি্িধয্ মদচ্ছয়ই্তুমি্জানচ্ছত্িানুষচ্ছদি্সম্পচ্ছকথ্আগ্রহ্ষদমেচ্ছয়্দুিাচ্ছসই্
তুমি্ষঢি্ষবমশ্বনু্ধ্ষপচ্ছত্পাচ্ছিা্অথচ্দুবছচ্ছিও্ষতািাি্প্রমত্িানুচ্ছষি্আগ্রহ্জাগাচ্ছত্
ষচষ্টা্কচ্ছি্লাভ্হচ্ছব্না। 
  
এ্সচ্ছত্ত্বও্ মকন্তু্আমি্জামন্কত্ ষলাচ্ছকই্না্অনয্সকলচ্ছক্তাচ্ছদি্প্রমত্আগ্রহামিত্
কিাি্ষচষ্টায়্প্রােপাত্ষচষ্টা্কচ্ছি্চচ্ছল। 
  
এো্অবশযই্জানা্কথা্এচ্ছত্ষকান্কাজ্হয়্না।্িানুষ্আপনাি্মকিংবা্আিাি্সম্বচ্ছন্ধ্
ষিাচ্ছেই্ আগ্রহামিত্ নয়।্ তািা্ ষকবল্ মনচ্ছজচ্ছদি্ সম্পচ্ছকথই্ শুধু্ আগ্রহামিত্ -সকাল,্
দুপুি,্সচ্ছন্ধয্সব্সিচ্ছয়ই। 
  
মনউইয়কথ্ ষেমলচ্ছফান্ ষকাম্পানী্ একবাি্ ষবশ্ ধািাবামহক্ ষেমলচ্ছফান্ কথাবাতথা্ শুচ্ছন্
মহচ্ছসব্কিাি্ষচষ্টা্চালায়্সবচ্ছচচ্ছয়্ষকান্্কথাো্ষবমশ্বযবহাি্হয়্জানাি্জনয।্মঠ্কই্
আন্দাজ্ কচ্ছিচ্ছছন্ আপনািা-কথাো্ হচ্ছলা্ ‘আমি’্ ‘আমি’্ ‘আমি’্ ….্ হযাঁ,্ ‘আমি’্ এই্
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সবথনািোই্ ৫০০্ ষেমলচ্ছফাচ্ছনি্কথাবাতথায়্ প্রায়্ ৩৯৯০্ বাি্ বযবহাি্ হয়।্ ভাবুন্ শুধু্
‘আমি’,্‘আমি’,্‘আমি’্…. 
  
ষে্গ্রুপ’্ ছমবচ্ছত্আপমনও্আচ্ছছন্ ষসো্ হাচ্ছত্ মনচ্ছয়্ সবাি্আচ্ছগ্কাচ্ছক্ ষদোি্ ষচষ্টা্
কচ্ছিন্বলুন্ষতা? 
  
আপমন্েমদ্ষভচ্ছব্থাচ্ছকন্ষলাচ্ছক্আপনাি্প্রমত্আগ্রহামিত্তা্হচ্ছল্এই্প্রশ্নোি্জবাব্
মদন্:্‘আপনাি্আজ্িাচ্ছত্েমদ্িৃতুয্হয়্তাহচ্ছল্কতজন্ষলাক্আপনাি্অচ্ছন্তযমষ্টমক্রয়ায়্
আসচ্ছব?’ 
  
. 
  
ষলাচ্ছক্ষকন্আপনাি্সম্পচ্ছকথ্আগ্রহী্হচ্ছব,্প্রথচ্ছি্তাি্সম্পচ্ছকথ্আপমন্েমদ্আগ্রহী্না্
হন?্এবাি্একো্ষপমন্সল্হাচ্ছত্মনচ্ছয়্আপনাি্উত্তিো্চেপে্মলচ্ছে্ষফলুন্: 
  
আিিা্ েমদ্ ষকবল্ ষলাকচ্ছক্আিাচ্ছদি্ মনচ্ছজচ্ছদি্কথা্ বচ্ছল্আগ্রহী্কিাি্ ষচষ্টা্কমি,্
তাহচ্ছল্কেনই্সমতযকাি্ষকান্বনু্ধ্পাচ্ছবা্না।্বনু্ধ,্সমতযকাি্বনু্ধ্এভাচ্ছব্পাওয়া্োয়্
না। 
  
ষনচ্ছপামলয়ান্এইভাচ্ছব্ ষচষ্টা্ চামলচ্ছয়মছচ্ছলন।্ ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্সচ্ছে্ ষশষ্সাক্ষাঙ্কাচ্ছি্ মতমন্
বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘ষজাচ্ছসফাইন,্িানুষ্ভাগযবান্হচ্ছত্পাচ্ছি্আমি্তাই্হচ্ছয়মছ,্তবুও্ মঠ্ক্
এই্ িুহূচ্ছতথ,্ সািা্ দুমনয়া্ একিাত্র্ তুমিই্ একজন,্ োি্ উপি্ মনভথি্ কিচ্ছত্ পামি।’্
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ঐমতহামসকচ্ছদি্ সচ্ছন্দহ্ আচ্ছছ্ ষনচ্ছপামলয়ান্ ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্ উপচ্ছিও্ আস্থা্ িােচ্ছত্
ষপচ্ছিমছচ্ছলন্মক্না। 
  
মভচ্ছয়নাি্মবেযাত্িনস্তত্ত্বমবদ্অযালচ্ছেে্অযােলাি্‘ষহায়াে্লাইফ্সুে্িীন্েু্ইউ’্নাচ্ছি্
একো্বই্মলচ্ছেমছচ্ছলন।্বইোচ্ছত্মতমন্মলচ্ছেচ্ছছন্:্ষে্মবচ্ছশষ্ষলাক্অনযচ্ছদি্সম্পচ্ছকথ্
আগ্রহী্হচ্ছত্চায়্না্ষস্দুমনয়ায়্জীবন্কাোচ্ছত্সবচ্ছচচ্ছয়্অসুমবধাি্সমু্মেীন্হয়্আি্
অনযচ্ছকও্আ াত্ ষদয়।্ এই্ ধিচ্ছেি্ িানুষ্ ষথচ্ছকই্ সব্ িকি্ িানমবক্ বযথথতা্ জন্ম্
ষনয়। 
  
িনস্তচ্ছত্বি্উপি্আপনািা্প্রচুি্ভাচ্ছলা্ভাচ্ছলা্বক্তবয্পাঠ্্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্মকন্তু্এি্ষচচ্ছয়্
চিৎকাি্ ষকান্ বক্তবয্ েুঁচ্ছজ্ পাচ্ছবন্ না।্ এক্কথা্ বািবাি্ বলচ্ছত্ চাই্ না্ তাহচ্ছলও্
অযােলাচ্ছিি্বক্তবয্এতই্চিৎকাি্সািগভথ্ষে্আবাি্বলাি্ষলাভ্সািলাচ্ছত্পািমছ্না্
: 
  
‘ষে্ মবচ্ছশষ্ ষলাক্অনযচ্ছদি্সম্পচ্ছকথ্আগ্রহী্ হচ্ছত্ চায়্ না্ ষস্ দুমনয়ায়্জীবন্কাোচ্ছত্
সবচ্ছচচ্ছয়্অসুমবধাি্সমু্মেীন্হয়্আি্অনযচ্ছকও্আ াত্ষদয়।‘ 
  
আমি্একবাি্ মনউ্ইয়কথ্ মবশ্বমবদযালচ্ছয়্ষছাে্গে্ষলোি্ক্লাচ্ছস্ভমতথ্হচ্ছয়মছলাি।্এই্
ক্লাস্ চলাি্ সিয়্ ‘ষকামলয়াসথ’্ পমত্রকাি্ সম্পাদক্ আিাচ্ছদি্ মকছু্ বচ্ছলমছচ্ছলন।্ মতমন্
বচ্ছলন্তাি্ষেমবচ্ছল্ষিাজ্জিা্পড়া্েজন্েজন্ষছাে্গচ্ছেি্িচ্ছধয্ষথচ্ছক্একো্িাত্র্
তুচ্ছল্মনচ্ছয়্মকছু্অিংশ্পড়চ্ছলই্মতমন্বুঝচ্ছত্পাচ্ছিন্ষলেক্িানুষচ্ছক্ভালবাচ্ছসন্মকনা।্
মতমন্বচ্ছলন্ :্ ষলেক্েমদ্িানুষচ্ছক্ভাচ্ছলা্না্বাচ্ছসন্তাহচ্ছল্িানুষও্তাি্গে্ভাচ্ছলা্
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বাসচ্ছব্না।্ওই্অমভজ্ঞ্সম্পাদক্ষছাে্গে্মনচ্ছয়্কথা্বলাি্সিয়্দুবাি্ষথচ্ছি্িাজথনা্
ষচচ্ছয়্ বচ্ছলন,্ মতমন্ একো্ উপচ্ছদশ্ মদচ্ছত্ চান।্ তাঁি্ কথায়্ ষসো্ হচ্ছলা্ এই্ িকি্ :্
‘আমি্আপনাচ্ছদি্ ো্ বলমছ্আপনাচ্ছদি্ ষকউ্ ষকউ্ হয়চ্ছতা্ তাই্ বলচ্ছবন।্ মকন্তু্ িচ্ছন্
িােচ্ছবন্আপনািা্েমদ্সফল্গে্ষলেক্হচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্িানুষ্সম্পচ্ছকথ্আপনাচ্ছদি্
আগ্রহ্থাকচ্ছতই্হচ্ছব।‘ 
  
কমেত্কামহনী্ষলোি্ষক্ষচ্ছত্র্এো্েমদ্সতয্হয়্তাহচ্ছল্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্িুচ্ছোিুমে্হওয়াি্
ষক্ষচ্ছত্র্এো্মতন্গুে্ষবমশ্সমতয। 
  
আমি্ একবাি্ হাওয়ােথ্ থাচ্ছনি্ সচ্ছে্ তাঁি্ সাজ চ্ছি্ একো্ সন্ধযা্ কামেচ্ছয়মছলাি,্
ব্রেওচ্ছয়চ্ছত্মতমন্ষেবাি্ষশষবাচ্ছিি্িত্প্রদশথনীচ্ছত্অিংশ্ষনন।্থান্মছচ্ছলন্ষস্কাচ্ছলি্
মবেযাত্একজন্ োদুকি।্ মতমন্এচ্ছকবাচ্ছি্ োদুি্ মকিংবদন্তী্ মছচ্ছলন।্ চমল্লশ্ বছি্ ধচ্ছি্
বািবাি্ মতমন্ সািা্ পৃমথবী্  ুচ্ছি্ িানুষচ্ছক্ তাঁি্ অচ্ছলৌমকক্ োদুি্ ষেলা্ ষদমেচ্ছয়্ িুগ্ধ্
মবমস্মত্কচ্ছি্ষতাচ্ছলন–িানুষ্প্রায়্মবস্মচ্ছয়্স্তি্হচ্ছয়্থাকচ্ছতা।্ষাে্লচ্ছক্ষিও্ষবমশ্িানুষ্
তাঁি্োদু্প্রদশথন্ষদোি্জনয্মেমকে্ষকচ্ছে্ষপ্রক্ষাগৃচ্ছহ্ষঢাচ্ছক্আি্মতমন্প্রায়্মবশ্লক্ষ্
েলাি্লাভ্কচ্ছিন। 
  
আমি্থাচ্ছনি্কাচ্ছছ্তাি্সাফচ্ছলযি্ষগাপন্িহসয্ মক্জানচ্ছত্ষচচ্ছয়মছলাি।্অবশয্সু্কচ্ছল্
তাঁি্ ষলোপড়াি্সচ্ছে্এি্ ষকান্সম্পকথ্ ষনই–ষেচ্ছহতু্ ষছাে্ ষবলায়্ মতমন্ বামড়্ ষথচ্ছক্
পামলচ্ছয়্ মছচ্ছলন।্ নানা্ জীমবকাই্ মতমন্ তািপি্ ষনন–প্রথচ্ছি্ হন্ িজুি।্ গামড়ি্ িচ্ছধয্
েচ্ছড়ি্গাদায়্ ুমিচ্ছয়ও্মছচ্ছলন।্দিজায়্দিজায়্মভচ্ছক্ষও্কচ্ছিমছচ্ছলন্ষবঁচ্ছচ্থাকাি্জনয।্
তাছাড়া্িাস্তাি্সাইনচ্ছবােথ্আি্মবজ্ঞাপন্পচ্ছড়ই্তাঁি্পড়াচ্ছশানায়্হাচ্ছত্েমড়। 
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োদুমবদযা্ সম্পচ্ছকথ্ মক্ তাঁি্ দারুে্ ষকান্ জ্ঞান্ মছচ্ছলা?্ না।্ মতমন্ মনচ্ছজই্ আিায়্
বচ্ছলমছচ্ছলন,্োদুি্ষেলা্বা্ষভাজবাজী্সম্বচ্ছন্ধ্ষঢি্ষঢি্বই্আচ্ছছ্আি্মতমন্ো্জাচ্ছনন্
বহু্ষলাকও্তাই্জাচ্ছন।্ মকন্তু্তাি্এিন্ দুচ্ছো্ মজমনস্ মছল্ো্অনয্কািও্ মছল্না।্
প্রথিত্পাদপ্রদীচ্ছপি্সািচ্ছন্তাঁি্বযমক্তত্ব্প্রকাশ্কিাি্ক্ষিতা্মছল।্মতমন্মছচ্ছলন্এক্
দক্ষ্প্রদশথক।্িনুষযচমিত্র্তাঁি্ভাচ্ছলাই্জানা্মছল।্মতমন্োই্কিচ্ছতন,্প্রমতমে্অেভেী,্
কণ্ঠস্বচ্ছিি্মবকৃমত,্সািানয্ভ্রূ্ষতালা–সব্মকছুই্েুব্সতকথতাি্সচ্ছে্মতমন্আচ্ছগ্ষথচ্ছক্
অভযাস্ কচ্ছি্ িােচ্ছতন।্ তাঁি্ সিস্ত্ কাজই্ প্রায়্ ষসচ্ছকচ্ছেি্ িচ্ছধয্ কিচ্ছতন্ মতমন,্
এচ্ছকবাচ্ছি্ষচাচ্ছেি্পলচ্ছক।্মকন্তু্এোই্তাঁি্সাফচ্ছলযি্িূল্আচ্ছদৌ্মছল্না।্থান্িানুষ্
সম্পচ্ছকথ্প্রকৃতই্আগ্রহী্মছচ্ছলন।্মতমন্আিায়্বচ্ছলন্ষে্বহু্োদুকিই্দশথকচ্ছদি্লক্ষয্
কচ্ছি্ মনচ্ছজচ্ছদি্বলচ্ছত্চায়্ :্ ‘হুি,্আিাি্সািচ্ছন্এক্দল্গচ্ছবে্বচ্ছস্িচ্ছয়চ্ছছ্ওচ্ছদি্
মঠ্ক্ষবাকা্বানাচ্ছবা।’্মকন্তু্থািথচ্ছনি্ষকৌশল্মছল্মঠ্ক্এচ্ছকবাচ্ছি্আলাদা।্মতমন্আিায়্
বচ্ছলন–িচ্ছঞ্চ্প্রচ্ছবশ্কিাি্সচ্ছে্সচ্ছেই্মতমন্মনচ্ছজচ্ছক্বলচ্ছতন,্‘আমি্কৃতজ্ঞ্ষে্এচ্ছতা্
সব্িানুষ্আিাি্ষেলা্ ষদেচ্ছত্এচ্ছসচ্ছছন।্এঁিাই্আিাি্জীবনো্ভাচ্ছলাভাচ্ছব্কাোচ্ছত্
সম্ভব্কচ্ছি্তুচ্ছলচ্ছছন।্আি্ষসই্কািচ্ছেই্আমি্ওঁচ্ছদি্আিাি্সব্ষসিা্োদুমবদযাই্েথা্
সম্ভব্ষদোচ্ছত্ষচষ্টা্কিব।’্মতমন্এোও্বচ্ছলমছচ্ছলন,্পাদপ্রদীচ্ছপি্তলায়্মতমন্কেনই্
মনচ্ছজচ্ছক্একথা্না্বচ্ছল্দাঁড়াচ্ছতন্না্:্আমি্আিাি্দশথকচ্ছদি্ভাচ্ছলাবামস,্আমি্আিাি্
দশথকচ্ছদি্ ভাচ্ছলাবামস।্ হাসযকি্ বচ্ছল্ ভাবচ্ছছন?্ আপনাি্ ষেিন্ ইচ্ছে্ অবশয্ ভাবচ্ছত্
পাচ্ছিন।্আমি্ শুধু্ কথাগুচ্ছলা্আপনাচ্ছদি্ ষকান্ িন্তবয্ ছাড়াই্ ষশানামে–ষে্ কথাগুচ্ছলা্
আমি্শুচ্ছনমছ্মবচ্ছশ্বি্একজন্সবথকালীন্ষশ্রষ্ঠ্োদুকচ্ছিি্কাছ্ষথচ্ছক। 
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িাদাি্ শূয়যান-মহঙ্কও্ মঠ্ক্এই্কথাই্আিাচ্ছক্ বচ্ছলন।্ মেচ্ছদ্এবিং্ভগ্ন্হৃদচ্ছয়ি্জ্বালা্
আি্ষশাকাবহ্জীবন্কাোচ্ছনাি্বযথথতাি্সন্তানসহ্একবাি্আম াতী্হচ্ছত্মগচ্ছয়মছচ্ছলন্
মতমন–অথচ্এিন্ েনা্সচ্ছত্ত্বও্মতমন্সেীত্জগচ্ছতি্মসঁমড়চ্ছত্পা্ষিচ্ছে্ধাচ্ছপ্ধাচ্ছপ্উচ্ছঠ্্
মগচ্ছয়মছচ্ছলন্এচ্ছকবাচ্ছি্তাি্চূড়ায়।্ষশষ্পেথন্ত্মতমন্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্মছচ্ছলন্লক্ষ্লক্ষ্ষশ্রাতাি্
সবাি্ মপ্রয়্ একজন্ গাময়কা।্ আি্ মতমনও্ স্বীকাি্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ ষে্ তাঁি্ সাফচ্ছলযি্
চামবকামঠ্্হল,্মতমন্িানুষ্সম্পচ্ছকথ্দারুে্আগ্রহী্মছচ্ছলন। 
  
মঠ্ক্এই্িকিই্মছল্মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভচ্ছেি্আশ্চেথজনক্জনমপ্রয়তাি্িহচ্ছসযি্ষগাড়াি্
কথা।্এিন্মক্তাঁি্পমিচালকিাও্তাচ্ছক্ভাচ্ছলাবাসচ্ছতা।্তাঁি্মনচ্ছগ্রা্পমিচালক্ষজিস্
ই.্অযাচ্ছিাসথ্তাি্সম্পচ্ছকথ্ ‘মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্ মহচ্ছিা্ েু্ মহজ্ভযাচ্ছল’্নাচ্ছি্একোনা্
বই্মলচ্ছেমছল।্ওই্বইোি্অযাচ্ছিাসথ্একো্ েনাি্সুন্দি্মববিে্মদচ্ছয়চ্ছছন্: 
  
‘একবাি্আিাি্স্ত্রী্ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্পামে্সম্বচ্ছন্ধ্মজজ্ঞাসা্কচ্ছিমছল।্ষস্ষকানমদন্ষকাচ্ছয়ল্
পামে্ ষদচ্ছেমন,্ তাই্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ তাচ্ছক্ ভাচ্ছলা্ কচ্ছি্ বুমঝচ্ছয়্ ষদন।্ ষবশ্ মকছুমদন্ পচ্ছি্
আিাচ্ছদি্কচ্ছেচ্ছজি্ ষেমলচ্ছফান্ ষবচ্ছজ্ উঠ্চ্ছলা্ (অযাচ্ছিাসথ্আি্তাি্ স্ত্রী্ অচ্ছয়িাি্ ষব’ি্
রুজচ্ছভে্ এচ্ছিচ্ছে্ বাস্ কিচ্ছতা।্ আিাি্ স্ত্রী্ ষেমলচ্ছফাচ্ছন্ সাড়া্ মদচ্ছতই্ স্বয়িং্ মিিঃ্
রুজচ্ছভচ্ছেি্ গলা্ শুনচ্ছত্ ষপচ্ছলা।্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ জানাচ্ছলন্ মতমন্ ষফান্ কচ্ছিচ্ছছন্ এোই্
জানাবাি্জনয্ ষে্তাি্জানালাি্সািচ্ছন্একো্ ষকাচ্ছয়ল্পামে্বচ্ছস্আচ্ছছ্ মতমন্ইচ্ছে্
কিচ্ছলই্ষদেচ্ছত্পাচ্ছবন।্এই্িকি্ষছােোচ্ছো্বযাপাচ্ছি্আগ্রহ্তাি্চামিমত্রক্ববমশচ্ছষ্টযি্
মবচ্ছশষত্ব্ মছল।্ েেনই্ মতমন্ আিাচ্ছদি্ কচ্ছেচ্ছজি্ পাশ্ মদচ্ছয়্ ষেচ্ছতন,্ আিিা্ তেন্
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কাছাকামছ্না্থাকচ্ছলও্ মতমন্োক্ছাড়চ্ছতন,্অযামন্…ষজিস্!’্োওয়াি্ িুচ্ছে্এো্ মছল্
তাি্বনু্ধচ্ছত্বি্োক। 
  
এিন্একজন্িানুষচ্ছক্কিথচািীিা্ না্ভাচ্ছলাচ্ছবচ্ছস্থাচ্ছক্ ষকিন্কচ্ছি?্তাছাড়া্তাচ্ছক্
ভাচ্ছলা্ না্ বাসাি্ ষকান্কািে্ মছল্ না।্রুজচ্ছভে্একবাি্ ষহায়াইে্ হাউচ্ছস্আচ্ছসন।্
মঠ্ক্ ষসই্সিয়্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্েযাফে্আি্ মিচ্ছসস্েযাফে্বাইচ্ছি্ মছচ্ছলন।্ মতমন্ ষহায়াইে্
হাউচ্ছসি্ সিস্ত্ পমিচািকচ্ছদিই্ নাি্ ধচ্ছি্ োকচ্ছলন,্ এিন্ মক্ িান্না চ্ছিি্
পমিচািকাচ্ছকও।্সাধািে্মনচ্ছচি্তলাি্িানুষচ্ছদিও্ষে্মতমন্কতো্ভালবাসচ্ছতন্ষসো্
ষবাঝা্োয়্এো্ষথচ্ছকই।্এ্মবষচ্ছয়্আমেথবাে্ মলচ্ছেচ্ছছন্:্ ‘মতমন্িান্না চ্ছিি্পমিচামিকা্
অযামলসচ্ছক্ ষদেচ্ছত্ ষপচ্ছয়্ বলচ্ছলন্ ষস্ এেনও্ ভুট্টাি্ রুমে্ বানায়্ মক্ না।্ অযামলস্
জানাচ্ছলা্ষস্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্বানায়্বচ্ছে্চাকি-বাকিচ্ছদি্জনয,্তচ্ছব্উপিতলাি্ষকউ্তা্
োয়্না।‘ 
  
রুজচ্ছভে্উজ্জ্বল্হচ্ছয়্বলচ্ছলন্:্তাচ্ছদি্রুমচোই্বাচ্ছজ।্ষপ্রমসচ্ছেচ্ছন্টি্সচ্ছে্ষদো্হচ্ছল্
বলব। 
  
অযামলস্ ষপ্লচ্ছে্কচ্ছি্তাি্জচ্ছনয্একো্রুমে্ মনচ্ছয়্এচ্ছল্ ষসো্ মচচ্ছবাচ্ছত্ মচচ্ছবাচ্ছত্ মতমন্
অমফচ্ছসি্মদচ্ছক্চলচ্ছলন।্োওয়াি্সিয়্সিস্ত্িালী্আি্িজুিচ্ছদি্শুচ্ছভোও্জানাচ্ছত্
চাইচ্ছলন্…। 
  
‘মতমন্অতীচ্ছত্ষেভাচ্ছব্সবাইচ্ছক্োকচ্ছতন্ষসই্ভাচ্ছবই্তাচ্ছদি্োকচ্ছলন।্তািা্মনচ্ছজিা্
তেনও্তাঁি্কথা্মফসমফস্কচ্ছি্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি।্আইক্হুভাি্সজল্ষচাচ্ছে্একবাি্
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বচ্ছলমছল্ :্ দু্বছচ্ছি্এোই্ মছল্আিাচ্ছদি্জীবচ্ছনি্সবচ্ছচচ্ছয়্আনন্দিয়্ মদন,্আিাচ্ছদি্
ষকউই্একশ্েলাচ্ছিি্বদচ্ছলও্এো্হাতচাড়া্কিচ্ছত্চাইতাি্না।‘ 
  
. 
  
অনযানয্ িানুচ্ছষি্ সিসযা্ সম্পচ্ছকথ্ এত্ গভীি্ ভাবনাই্ েিঃ্ চালথস্্ এমলয়েচ্ছক্ ষকান্
মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ সফল্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ হবাি্ িেথাদা্ মদচ্ছত্ ষপচ্ছিচ্ছছ–আপনাচ্ছদি্
হয়চ্ছতা্িচ্ছন্আচ্ছছ্ মতমনই্ গৃহেুচ্ছিি্ষশষ্ষথচ্ছক্প্রথি্ মবশ্বেুচ্ছিি্ষগাড়া্অবমধ্হাভথােথ্
মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ভাগয্মনয়ন্ত্রে্কচ্ছি্চচ্ছলমছচ্ছলন। 
  
তাি্কাচ্ছজি্ধািাি্একো্উদাহিে্ষদওয়া্োক।্একমদন্কচ্ছলচ্ছজ্প্রথি্ভমতথ্হওয়া্
নতুন্ ছাত্র্ এল,্ আি.্ মজ.্ ক্রযােন্ ষপ্রমসচ্ছেচ্ছন্টি্ অমফচ্ছস্ মগচ্ছয়্ ছাত্রচ্ছদি্ ঋে্ ভাোি্
ষথচ্ছক্পঞ্চাশ্েলাি্ধাি্মনচ্ছত্োয়।্ঋে্িিুি্হল।্তাি্মনচ্ছজি্ভাষাচ্ছতই্এবাি্সব্
শুনুন।্এিপি্আমি্আিাি্আন্তমিক্কৃতজ্ঞতা্জামনচ্ছয়্চচ্ছল্আসচ্ছত্চাইমছলাি্তেন্
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্এমলয়ে্বলচ্ছলন,্দয়া্কচ্ছি্একেু্ষবাচ্ছসা।্তািপি্দারুে্অবাক্হলাি্মতমন্
ষেই্বলচ্ছলন্:্‘আমি্শুনলাি,্তুমি্মনচ্ছজি্ চ্ছি্ষতািাি্িান্না্কচ্ছি্োও।্আিাি্িচ্ছন্
হয়্ কাজো্ েুবই্ ভাচ্ছলা,্ ষতািাি্ পচ্ছক্ষ,্ মবচ্ছশষ্ কচ্ছি্ ভাচ্ছলা্আি্ েচ্ছথষ্ট্ োবাি্ েমদ্
পাও।্আমি্েেন্কচ্ছলচ্ছজ্পড়তাি্তাই্কিতাি।্তুমি্কেনও্িািংচ্ছসি্রুমে্বামনচ্ছয়ছ?্
মজমনসো্ বানাচ্ছত্ পািচ্ছল্ েুবই্ ভাচ্ছলা,্ একেুও্ নষ্ট্ হয়্ না।্আমি্ মকভাচ্ছব্ বানাতাি্
এবাি্ষশান।্মতমন্এিপি্আিায়্বুমঝচ্ছয়্মদচ্ছলন্মক্কচ্ছি্িািংস্ষকচ্ছে্ধীচ্ছি্ধীচ্ছি্িান্না্
কিচ্ছত্হয়্োচ্ছত্সবো্শুমকচ্ছয়্না্ মগচ্ছয়্ষবশ্শুকচ্ছনা্হয়,্তািপি্রুমেি্িচ্ছধয্ মনচ্ছয়্
ঠ্াো্কচ্ছি্ষেচ্ছত্হয়। 

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

  
আিাি্মনচ্ছজি্অমভজ্ঞতা্ষথচ্ছক্ষদচ্ছেমছ্তাচ্ছদি্প্রমত্আগ্রহী্হচ্ছল্আমিমিকাি্সবচ্ছচচ্ছয়্
নািী্ ষলাকচ্ছদি্ নজি,্ সিয়্আি্সহচ্ছোমগতা্ লাভ্কিা্ সম্ভব্ হয়।্একো্ উদাহিে্
িােমছ। 
  
ষবশ্ক’বছি্আচ্ছগ্আমি্ব্রুকলীন্ইনমিমেউে্অব্আেথস্্অযাে্সাচ্ছয়চ্ছন্স্গে্ষলোি্
পাঠ্ক্রি্পমিচালনা্কচ্ছিমছলাি।্ষসোচ্ছন্আিিা্কযাথমলন্নমিন,্কযালী্হাসথ,্ মিউপােথ,্
মহউচ্ছনন্ইতযামদ্নািী্আি্বযস্ত্ ষলেকচ্ছদি্ব্রুকলীচ্ছন্এচ্ছন্তাচ্ছদি্অমভজ্ঞতাি্ মবষয়্
জানাচ্ছত্ অনুচ্ছিাধ্ কমি।্ অতএব্ আিিা্ তাচ্ছদি্ মচমঠ্্ মলচ্ছে্ বললাি্ আিিা্ ষলোি্
প্রশিংসা্কমি্আি্তাচ্ছদি্পিািশথ্ ষপচ্ছত্আিিা্ েুবই্আগ্রহী,্আিিা্আিও্জানচ্ছত্
চাই্তাচ্ছদি্সাফচ্ছলযি্িহসযই্বা্মক? 
  
প্রমতো্ মচমঠ্চ্ছত্ সই্কচ্ছিমছচ্ছলা্ অন্ততিঃ্ ষদড়শ্জন্ ছাত্রছাত্রী।্আিিা্ মলচ্ছেমছলাি্ ষে্
আিিা্ জামন্ তাঁিা্ অতযন্ত্ বযস্ত্ িানুষ্ ষকান্ বকৃ্ততা্ বতমি্ কিা্ তাঁচ্ছদি্ পচ্ছক্ষ্ ষবশ্
কমঠ্ন।্ আি্ তাই্ আিিা্ সচ্ছে্ পাঠ্ালাি্ মকছু্ প্রশ্ন।্ ষেগুচ্ছলাি্ উত্তি্ ষপচ্ছল্ আিিা্
তাঁচ্ছদি্কাচ্ছজি্ ধািা্ বুঝচ্ছত্পািচ্ছবা।্ তাঁচ্ছদি্এো্ পছন্দ্ হচ্ছলা।্কাি্ বা্ এিন্ মচমঠ্্
পছন্দ্হয়্না?্অতএব্তাঁিা্তাঁচ্ছদি্বামড়্ষছচ্ছড়্ষবমিচ্ছয়্পচ্ছড়্ব্রুকলীচ্ছন্এচ্ছস্আিাচ্ছদি্
সাহােয্কিচ্ছত্চাইচ্ছলন। 
  
মঠ্ক্ একই্ িকি্ পিমতচ্ছত্ আমি্ ষজসমল্ এি.্ শ.্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্ রুজচ্ছভচ্ছেি্ অথথ্
ষসচ্ছক্রোিীচ্ছক,্ িযাফচ্ছেি্ ষকমবচ্ছনচ্ছেি্ অযােনথী্ ষজনাচ্ছিল্ জজথ্ েমব্ল্উ্ উইকাসথহযািচ্ছক,্
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োঙ্কমলন্ মে.্ রুজচ্ছভোচ্ছক,্ আিও্ বহু্ মবেযাত্ িানুষচ্ছকই্ আিন্ত্রে্ জামনচ্ছয়্ ছাত্রচ্ছদি্
জনতাি্কাচ্ছছ্বকৃ্ততাি্মবষচ্ছয়্বলাচ্ছত্সক্ষি্হই। 
  
আিাচ্ছদি্সকচ্ছলই্কসাই,্রুমেওয়ালা্বা্মসিংহাসচ্ছন্বসা্িাজা্নাই্হই,্আিাচ্ছদি্োিা্
প্রশিংসা্ কচ্ছিন্ তাঁচ্ছদি্ পছন্দ্ কমি।্ জািথানীি্ কাইজাচ্ছিি্ কথাোই্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্
ধরুন।্প্রথি্মবশ্বেুি্ষশষ্হচ্ছল্মতমনই্ষবাধ্হয়্হচ্ছড়্পচ্ছড়ন্পৃমথবীি্সবচ্ছচচ্ছয়্ ৃমেত্
আি্মবতমকথত্একজন্বযমক্ত।্এিন্মক্তাি্মনচ্ছজি্ষদশবাসীও্তাঁি্মবরুচ্ছি্চচ্ছল্োয়্
আি্মতমনও্মনচ্ছজি্প্রাে্বাঁচাচ্ছনাি্তামগচ্ছদ্হলযাচ্ছে্পামলচ্ছয়্োন।্তাঁি্মবরুচ্ছি্িানুচ্ছষি্
 ৃো্এিন্জায়গায়্ষপৌঁছায়্ষে্তাঁচ্ছক্হাচ্ছত্ষপচ্ছল্ষলাচ্ছক্ষবাধ্হয়্েুকচ্ছিা্েুকচ্ছিা্কচ্ছি্
মছঁচ্ছড়্ষফলচ্ছতা্বা্আগুচ্ছন্গামলচ্ছয়্ষফলচ্ছতা।্এই্িকি্ষক্রাচ্ছধি্আি্ ৃোি্িচ্ছধয্একমে্
ষছাট্ট্ ষছচ্ছল্ কাইজািচ্ছক্ একোনা্ মচমঠ্্ মলচ্ছে্ তাচ্ছত্ তাি্ আন্তমিকতা্ আি্ প্রশিংসা্
জামনচ্ছয়মছল।্ ষছাে্ ষছচ্ছলমে্ মলচ্ছেমছল্ অনযিা্ ো্ বচ্ছল্ বলুক্ ষস্ সব্ সিচ্ছয়ই্
উইলচ্ছহলিচ্ছক্তাঁি্সম্রাে্ মহচ্ছসচ্ছব্ভাচ্ছলাচ্ছবচ্ছস্োচ্ছব।্কাইজাি্ মচমঠ্ো্ষপচ্ছয়্এচ্ছকবাচ্ছি্
আন্তমিকভাচ্ছব্গচ্ছল্োন্আি্ষছচ্ছলমেচ্ছক্মনিন্ত্রে্কচ্ছি্পাঠ্ান,্ষস্ষেন্এচ্ছস্তাঁি্সচ্ছে্
ষদো্কচ্ছি।্ষছচ্ছলমে্এচ্ছসমছল্আি্সচ্ছে্তাি্িা-ও্এচ্ছসমছল–আি্কাইজাি্পচ্ছি্তাচ্ছক্
মবচ্ছয়্ কচ্ছিন।্ ষছাে্ ষছচ্ছলমেচ্ছক্ ‘বনু্ধলাভ্ ও্ প্রভাব্ মবস্তাি’্ ষগাচ্ছছি্ ষকান্ বই্ পড়চ্ছত্
হয়মন।্বযাপািো্ষস্অন্তি্ষথচ্ছকই্উপলমি্কচ্ছিমছল। 
  
আিিা্ েমদ্বনু্ধত্ব্কিচ্ছত্চাই,্তাহচ্ছল্অনযচ্ছদি্কাজ্কিচ্ছত্প্রস্তুত্থাকচ্ছত্হচ্ছব–ষে্
কাজ্ কিচ্ছত্ হচ্ছল্ চাই্ সিয়,্ িানমসকতা,্ মনিঃস্বাথথতা্ আি্ মচন্তাধািা।্ মেউক্ অব্
উইেসি্েেন্মপ্রন্স্অব্ওচ্ছয়লস্মছচ্ছলন্তেন্দমক্ষে্আচ্ছিমিকা্সফচ্ছি্োওয়াি্আচ্ছগ্
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মতমন্স্পযামনশ্ভাষা্মশেচ্ছত্আিম্ভ্কচ্ছিন্োচ্ছত্ষস্ষদচ্ছশ্মগচ্ছয়্তাচ্ছদি্ভাষাচ্ছতই্কথা্
বলচ্ছত্পাচ্ছিন।্দমক্ষে্আচ্ছিমিকাি্িানুষ্এজনয্তাচ্ছক্েুবই্ভালবাসত। 
  
. 
  
অচ্ছনক্বছি্োবৎ্আমি্এো্ মঠ্ক্কচ্ছিমছ্আিাি্বনু্ধ্বান্ধবচ্ছদি্জন্মমদচ্ছনি্তামিেো্
িচ্ছন্িােচ্ছত্হচ্ছব।্মকভাচ্ছব?্েমদও্ষজযামতষশাস্ত্র্সম্বচ্ছন্ধ্আিাি্কোিাত্রও্মবশ্বাস্ষনই্
তাহচ্ছলও্আমি্তাচ্ছদি্ মজজ্ঞাসা্কমি্কািও্জন্মমদচ্ছনি্তামিচ্ছেি্ সচ্ছে্ ষসই্ িানুচ্ছষি্
চমিত্র্আি্ভাবভেীি্ষকান্সম্পকথ্আচ্ছছ্ মক্না?্তািপি্আমি্তাচ্ছক্মজজ্ঞাসা্কমি,্
তাি্ জন্মিাস্ আি্ তামিে্ মক?্ ষস্ েমদ্ বচ্ছল্ ২৪্ নচ্ছভম্বি,্ তাহচ্ছল্ আমি্ বাি্ বাি্
আউচ্ছড়্ চমল–২৪্ নচ্ছভম্বি,্ ২৪্ নচ্ছভম্বি!্ তািপি্ ষস্ মপছচ্ছন্ মফিচ্ছলই্ একো্ কাগচ্ছজ্
তাি্নাি্আি্জন্মতামিেো্মলচ্ছে্ষফমল।্পচ্ছি্ষসো্জন্মমদচ্ছনি্একো্োচ্ছয়িীচ্ছত্মলচ্ছে্
িামে।্প্রচ্ছতযক্বছচ্ছিি্ ষগাড়ায়্ঐ্সব্জন্ম্তামিে্আিাি্কযাচ্ছলোচ্ছি্পি্পি্ মলচ্ছে্
িামে;্ফচ্ছল্সবই্আিাি্সহচ্ছজই।্িচ্ছন্থাচ্ছক।্মঠ্ক্তামিেো্হচ্ছলই্তাি্কাচ্ছছ্আিাি্
মচমঠ্্ বা্ ষেমলগ্রাি্ ষপৌঁচ্ছছ্ োয়।্ এি্ প্রমতমক্রয়া্ দারুে্ হয়!্ কািে্ পৃমথবীচ্ছত্ আমিই্
একিাত্র্িানুষ্ষে্তাি্জন্মমদচ্ছনি্বযাপািো্আিাি্িচ্ছন্আচ্ছছ। 
  
আিিা্েমদ্বনু্ধত্ব্গচ্ছড়্তুলচ্ছত্চাই্তাহচ্ছল্িানুষচ্ছক্অতযন্ত্সজীব্ভেীচ্ছত্আি্উৎসাহ্
মদচ্ছয়্ অভযথথনা্ কমি্আসুন।্ ষকউ্ ষেমলচ্ছফান্ কিচ্ছলই্ এিনভাচ্ছব্ ‘হযাচ্ছল্লা’্ বলুন্ ষেন্
িচ্ছন্হয়্তাি্গলা্ ষপচ্ছয়্অতযন্ত্আনমন্দত্হচ্ছয়চ্ছছন্আপমন।্ মদ্ মনউইয়কথ্ ষেমলচ্ছফান্
ষকাম্পানী্তাচ্ছদি্অপাচ্ছিেিচ্ছদি্ষশোচ্ছনাি্জনয্নানা্বযবস্থা্কচ্ছি্থাচ্ছক।্োচ্ছত্তািা্
ষকউ্ষফান্কিচ্ছলই্এিনভাচ্ছব্আপনাি্নম্বিো্বলুন্ষেন্িচ্ছন্হয়্‘সুপ্রভাত,্আপনাি্
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ষসবা্কিচ্ছত্ষপচ্ছি্আনমন্দত’্এোই্ষবাঝায়।্কাল্ষেমলচ্ছফান্কিাি্সিয়্কথাো্িচ্ছন্
িােচ্ছবন। 
  
কাচ্ছজ্কচ্ছিথ্এই্দাশথমনক্তত্বো্ মক্কাজ্ষদচ্ছব?্এি্ষবশ্মকছু্উদাহিে্আমি্মদচ্ছত্
পামি্তচ্ছব্সিচ্ছয়ি্অভাচ্ছব্িাত্র্দুচ্ছো্মদমে। 
  
মনউইয়কথ্শহচ্ছিি্একো্বড়্বযাচ্ছঙ্কি্চালথস্এবিং্ওয়াোচ্ছসথি্উপি্দাময়ত্ব্পচ্ছড়্ষকান্
প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ জনয্ একো্ ষগাপন্ মিচ্ছপােথ্ বতমি্ কিাি।্ মতমন্ জানচ্ছতন্ িাত্র্ একজন্
ষলাকই্তাঁি্ ষে্ সব্ মবষয়্জরুিী্ দিকাি্তা্জাচ্ছন।্ মি.্ ওয়াোসথ্ তাঁি্সচ্ছে্ ষদো্
কিচ্ছত্ষগচ্ছলন–ভদ্রচ্ছলাক্মবিাে্এক্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট।্মি.্ওয়াোসথচ্ছক্তাি্ চ্ছি্
মনচ্ছয়্োওয়া্হচ্ছল্এক্তরুেী্দিজাি্িচ্ছধয্িাথা্ ঢুমকচ্ছয়্ ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্জানাচ্ছলা্তাি্
জনয্ওইমদন্ষকান্োকমেচ্ছকে্ষনই। 
  
আিাি্ বাি্ বছচ্ছিি্ ষছচ্ছলি্জনয্ োকমেচ্ছকে্ ষজাগাড়্কিমছ,্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ওফাোসথচ্ছক্
বযাপািো্বুমঝচ্ছয়্মদচ্ছলন। 
  
মিিঃ্ওয়াোসথ্এবাি্তাঁি্কাচ্ছজি্কথায়্এচ্ছল্প্রশ্ন্কিা্শুরু্কিচ্ছলন।্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্মকন্তু্
ষবশ্ছাড়া্ছাড়া্ভাব্ষদোচ্ছত্চাইমছচ্ছলন,্মতমন্দুচািচ্ছে্কথাই্শুধু্বলচ্ছলন।্কথা্বলাি্
উৎসাহ্ তাঁি্ মছল্ না,্ ষকানভাচ্ছবই্ তাঁচ্ছক্ মদচ্ছয়্ বলাচ্ছনাও্ ষগল্ না।্ সাক্ষাৎকাি্ পবথ্
ওোচ্ছনই্ষশষ্হচ্ছলা। 
  
‘ষোলােুমল্বলমছ,’্মিিঃ্ওয়াোসথ্ক্লাচ্ছস্কামহনী্বলচ্ছত্মগচ্ছয়্জানাচ্ছলন,্মক্কিা্দিকাি্
বুঝচ্ছত্ পামিমন।্ তািপচ্ছিই্ আিাি্ িচ্ছন্ পচ্ছড়্ ষগল্ তাি্ ষসচ্ছক্রোমি্ মক্ বচ্ছলমছল–
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োকমেচ্ছকে,্বাি্বছচ্ছিি্ষছচ্ছল্…্তেনই্আিাি্িচ্ছন্পচ্ছড়্ষগল্আিাচ্ছদি্মবচ্ছদশ্দপ্তি্
োকমেমকে্জিায়–সাত্সিুদ্র্পাি্হচ্ছয়্আসা্মবমভন্ন্িহাচ্ছদচ্ছশি্েত্োকমেচ্ছকে। 
  
‘পিমদন্মবচ্ছকচ্ছল্আমি্আবাি্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্কাচ্ছছ্হামজি্হলাি্আি্েবি্পাঠ্ালাি্ষে্
তাি্ষছচ্ছলি্জনয্মকছু্োকমেমকে্এচ্ছনমছ।্আিাচ্ছক্োমতি্কচ্ছি্মভতচ্ছি্োকা্হচ্ছয়মছল্
মক?্ হযাঁ্ সযাি্ তাই্ হচ্ছয়মছল।্ মতমন্আিাি্ সচ্ছে্ এচ্ছতা্ ষজাচ্ছি্ কিিদথন্ কচ্ছিন্ ষেন্
কিংচ্ছগ্রচ্ছসি্ জনয্ মনবথাচচ্ছন্ দাঁড়াচ্ছেন।্ আনচ্ছন্দ্ উেল্ হচ্ছয়্ ষপচ্ছে্ পড়চ্ছলন্ ভদ্রচ্ছলাক।্
আিাি্জচ্ছজথি্এগুচ্ছলা্েুবই্পছন্দ্হচ্ছব’,্োকমেমকেগুচ্ছলা্নাড়াচাড়া্কিচ্ছত্কিচ্ছত্মতমন্
বলচ্ছলন্এো্একবাি্ষদেুন।্সমতযই্দারুে্তাই্না? 
  
‘এিপি্আিিা্প্রায়্আধ ন্টা্োকমেমকে্মনচ্ছয়্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি্আি্তাঁি্ষছচ্ছলি্ছমব্
ষদচ্ছে্ কাোলাি।্ তািপি্ মতমন্ এক ন্টা্ ধচ্ছি্ আমি্ ষে্ েবি্ চাইমছলাি্ তাই্ মদচ্ছত্
লাগচ্ছলন।্সব্েবিই্তাঁি্কাছ্ষথচ্ছক্এচ্ছস্ষগচ্ছলা।্আিাচ্ছক্ষকান্িকি্ষচষ্টাই্কিচ্ছত্
হল্ না।্তাি্ ো্ ো্জানা্ মছল্সবই্ মতমন্জানাচ্ছলন্আিায়।্তািপি্তাি্অধীনস্থ্
কিথচামিচ্ছদি্ ষেচ্ছক্ পামঠ্চ্ছয়্ তাচ্ছদি্ মজজ্ঞাসাবাদ্ কচ্ছি্ অচ্ছনক্ েবি্ মদচ্ছলন।্ মনচ্ছজি্
সহকিথীচ্ছদি্ষেমলচ্ছফাচ্ছনও্কিচ্ছলন।্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্েবচ্ছিি্আি্মিচ্ছপাচ্ছেথি্একো্ষবাঝা্
আিাি্ উপি্ চামপচ্ছয়্ মদচ্ছলন।্ েবচ্ছিি্ কাগচ্ছজি্ ষলাক্ মহচ্ছসচ্ছব্ আমি্ এচ্ছকবাচ্ছি্
বামজিাত্কচ্ছিমছলাি্বলা্োয়।’ 
  
আি্একো্উদাহিন্মনন্: 
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মফলাচ্ছেলমফয়াি্ মস.্ এি.্ নযাফল,্ জুমনয়াি্ প্রায়্ মতন্ বছি্ ধচ্ছি্ একো্ িস্ত্
ষচইনচ্ছষ্টািচ্ছক্কয়লা্মবমক্র্কিাি্ষচষ্টা্চালান।্মকন্তু্ওই্ষচইন-ষিাি্ষকাম্পানী্শহচ্ছিি্
বাইচ্ছিি্ এক্ সিবিাহকািীি্ কাছ্ ষথচ্ছকই্ কয়লা্ মকচ্ছন্ তা্ আবাি্ মিিঃ্ নযাফচ্ছলি্
অমফচ্ছসি্ দিজাি্ সািচ্ছন্ মদচ্ছয়ই্ মনচ্ছয়্আসত।্ এিপি্ একমদন্ মিিঃ্ নযাফচ্ছল্আিাি্
ক্লাচ্ছস্এচ্ছস্ওই্ ষচইন-ষিাচ্ছিি্ মবরুচ্ছি্তাঁি্ গাচ্ছয়ি্জ্বালা্ মিমেচ্ছয়্ গাল্ মদচ্ছলন্আি্
বলচ্ছলন্এিা্হচ্ছে্ষদচ্ছশি্শত্রু্ছাড়া্মকছু্না। 
  
মতমন্োমল্অবাক্হচ্ছয়্ভাবচ্ছত্চাইচ্ছতন্মতমন্ওচ্ছদি্ষকন্কয়লা্মবমক্র্কিচ্ছত্পািচ্ছলন্
না। 
  
আমি্তাচ্ছক্পিািশথ্মদচ্ছলন্অনয্ষকৌশল্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত।্ষছাট্ট্কচ্ছি্বলচ্ছল,্ো্ চ্ছেমছল্
ষসো্এই্িকি।্আিিা্এই্মবতকথসভাি্আচ্ছয়াজন্কিলাি–মবতচ্ছকথি্মবষয়্মঠ্ক্হচ্ছলা্
:্‘ষচইনচ্ছিাি্ষদচ্ছশি্ভাচ্ছলা্কিাি্বদচ্ছল্ক্ষমতই্কচ্ছি্চচ্ছলচ্ছছ। 
  
. 
  
নযাফচ্ছল্আিাি্পিািচ্ছশথ্অনয্মদকই্মনচ্ছলন,্মতমন্ষচইন্ষিাচ্ছিি্হচ্ছয়ই্বক্তবয্িােচ্ছত্
িামজ্ হচ্ছলন।্ তািপি্ ষসাজা্ হামজি্ হচ্ছলন্ োচ্ছদি্ িচ্ছন্ প্রাচ্ছে্  ৃো্ কচ্ছিন্ ষসই্
ষচনইচ্ছিাচ্ছিি্একজন্কিথকতথাি্ কাচ্ছছ।্ তাচ্ছক্ মতমন্ বলচ্ছলন্ :্আমি্এোচ্ছন্কয়লা্
মবমক্র্কিচ্ছত্আমসমন্আমি্শুধু্আপনাি্কাচ্ছছ্একো্সাহাচ্ছেযি্জনয্এচ্ছসমছ।্ মতমন্
এিপি্ওই্মবতকথ্প্রমতচ্ছোমগতা্কথাো্জামনচ্ছয়্বলচ্ছলন;্আমি্আপনাি্কাচ্ছছ্সাহােয্
চাইচ্ছত্এচ্ছসমছ্এই্কািচ্ছেই্ষে,্আমি্জামন্ষে্েবি্চাই্ষসো্আপনািা্ছাড়া্ষকউই্
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মদচ্ছত্ পািচ্ছব্ না।্ প্রমতচ্ছোমগতাো্ আমি্ ষেিন্ ভাচ্ছবই্ ষহাক্ মজতচ্ছত্ চাই,্ তাই্ ষে্
সাহােয্ষদচ্ছবন্আপমন,্তাচ্ছত্কৃতজ্ঞ্থাকচ্ছবা। 
  
এিপচ্ছিি্ েনা্মি.্নযাফচ্ছলি্মনচ্ছজি্কথাচ্ছত্শুনুন্: 
  
‘আমি্ ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ কাচ্ছছ্ মঠ্ক্ এক্ মিমনে্ সিয়্ মদচ্ছত্অনুচ্ছিাধ্ জানাই।্ এই্ শচ্ছতথই্
মতমন্আিাি্সচ্ছে্সাক্ষাচ্ছত্িামজ্হন।্আিাি্প্রচ্ছয়াজচ্ছনি্বযাপািো্তাঁচ্ছক্জানাচ্ছনাি্
পি্ আিাচ্ছক্ একো্ ষচয়াচ্ছি্ বসচ্ছত্ বচ্ছল্ মতমন্ আিাি্ জনয্ েিচ্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ মঠ্ক্
এক ন্টা্ সাতচমল্লশ্ মিমনে্ সিয়।্ এিপি্ মতমন্আি্ একজন্ কিথকতথাচ্ছক্ োকচ্ছলন,্
মতমন্ ষচইনচ্ছিাি্ মনচ্ছয়্একোনা্ বই্ মলচ্ছেমছচ্ছলন।্ মতমন্ োবতীয়্ ষেইনচ্ছিাি্সিংস্থাি্
কাচ্ছছ্মচমঠ্্মলচ্ছে্ওই্মবষচ্ছয়্মবতকথ্সম্পচ্ছকথ্একোনা্বই্আিাচ্ছক্বামনচ্ছয়্ষদন।্তাঁি্
িত্ হল্ এই্ ষচইন-ষিাি্ িানব্ সিাচ্ছজি্ ষসবা্ কচ্ছি্ চচ্ছলচ্ছছ।্ মতমন্ েুবই্ গমবথত,্
সিাচ্ছজি্নানা্স্তচ্ছিি্জনয্ো্কচ্ছি্চচ্ছলচ্ছছন।্কথা্বলাি্ফাঁচ্ছক্তাঁি্ িুেচ্ছচাে্উজ্জ্বল্
হচ্ছয়্উঠ্মছল।্আমি্স্বীকাি্কিমছ্ মতমন্নানা্অজানা্ মবষচ্ছয়্আিাি্ দৃমষ্ট্উনু্মক্ত্কচ্ছি্
মদচ্ছয়মছচ্ছলন–এসব্আমি্স্বচ্ছিও্ভামবমন।্ মতমন্আিাি্িানমসক্ দৃমষ্টভেী্সমূ্পেথ্পাচ্ছে্
ষদন। 
  
আমি্ েেন্ চচ্ছল্ আসমছলাি,্ মতমন্ আিাি্ সচ্ছে্ দিজা্ পেথন্ত্ এচ্ছলন,তািপি্ আিাি্
কাঁচ্ছধ্হাত্ষিচ্ছে্মবতচ্ছকথ্আিাি্ষসৌভাগয্কািনা্কিচ্ছলন।্পচ্ছি্একসিয়্আবাি্ষদো্
কচ্ছি্মবতচ্ছকথ্মক্িকি্ফল্হচ্ছলা 
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আিায়্জানাচ্ছত্অনুচ্ছিাধ্কিচ্ছলন।্ষশষ্ষে্কথা্মতমন্আিায়্বলচ্ছলন্তা্হচ্ছলা্:্বসন্ত্
কাচ্ছলি্ ষশচ্ছষ্ আি্ একবাি্ আিাি্ সচ্ছে্ ষদো্ কিচ্ছবন।্ আপনাি্ কাছ্ ষথচ্ছক্ মকছু্
কয়লা্মকনচ্ছবা।’ 
  
আিাি্ কাচ্ছছ্ বযাপািো্ এচ্ছকবাচ্ছি্ অচ্ছলৌমকক।্ মতমন্আিাি্ কাছ্ ষথচ্ছক্ ষকান্ িকি্
প্রস্তাব্ছাড়াই্কয়লা্ মকনচ্ছত্চাইচ্ছছন।্আি্তাঁি্সিসযা্সম্পচ্ছকথ্আগ্রহী্হচ্ছয়্িাত্র্ দু্
 ন্টাি্িচ্ছধয্আমি্অচ্ছনকো্অগ্রসি্হচ্ছয়মছ্ো্আমি্আিাি্কয়লাি্প্রমত্আগ্রহী্কিচ্ছত্
দশ্বছি্ষচষ্টা্কচ্ছিও্কিচ্ছত্পািতাি্মকনা্সচ্ছন্দহ। 
  
আপমন্ নতুন্ মকছু্ আমবষ্কাি্ কচ্ছিন্ মন,্ মিিঃ্ নযাফচ্ছল,্ কািে্ বহু্ বছি্আচ্ছগ্ েীশুি্
জচ্ছন্মিও্ একশ্ বছি্ আচ্ছগ্ মবেযাত্ এক্ ষিািান্ কমব্ পাবমলয়ান্ সাইিাস্ িন্তবয্
কচ্ছিমছচ্ছলন্ :্আিিা্ অচ্ছনযি্ প্রমত্ তেনই্আগ্রহী্ হই,্ অচ্ছনযিা্ েেন্আিাচ্ছদি্প্রমত্
আগ্রহী্হয়। 
  
অতএব্আপমন্েমদ্চান্ষলাচ্ছক্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক,্তাহচ্ছল্তাি্সব্ষসিা্নীমত্
হচ্ছলা্এই্িকি্: 
  
‘অচ্ছনযি্প্রমত্সমতযকাি্আগ্রহী্হচ্ছয়্উঠু্ন।‘ 
  
আপমন্েমদ্সমতযকাি্বযমক্তত্ব্ফুমেচ্ছয়্তুলচ্ছত্চান্আি্িানব্সিংসগথ্মনচ্ছয়্দক্ষতা্অজথন্
কিচ্ছতও্আগ্রহী্হন্তাহচ্ছল্ে.্ষহনমি্মলচ্ছঙ্কি্‘মদ্মিোনথ্েু্মিমলমজয়ান’্বইোনা্পচ্ছড়্
ষদেচ্ছত্পাচ্ছিন।্বইচ্ছয়ি্নাি্ষদচ্ছে্চিচ্ছক্োচ্ছবন্না। 
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পঞ্চি পতির্ছেদ 
ভাচ্ছলা্লাগাচ্ছনাি্সহজ্পথ 

  
আমি্ সম্প্রমত্ মনউইয়চ্ছকথ্ এক্ বনশচ্ছভাচ্ছজি্ অনুষ্ঠাচ্ছন্ মগচ্ছয়মছলাি।্আিমন্ত্রতচ্ছদি্ িচ্ছধয্
একজন্িমহলা্ মছচ্ছলন্ মেমন্ইদানীিং্প্রচুি্অথথ্উত্তিামধকাি্ সূচ্ছত্র্ ষপচ্ছয়মছচ্ছলন।্ মতমন্
প্রচ্ছতযচ্ছকি্িচ্ছধযই্ষবশ্একেু্সুেকি্ছাপ্ষফলাি্ষচষ্টা্কিমছচ্ছলন।্মতমন্হীচ্ছি্জহিত্
িামনচ্ছকযি্ িালা্ পচ্ছিমছচ্ছলন্ অথচ্ িুচ্ছেি্ ষকান্ পমিচেথা্ কচ্ছিন্ মন।্ ষস্ িুে্ ষথচ্ছক্
ষবমিচ্ছয়্আসমছল্শুধু্মতক্ততা্আি্স্বাথথপিতা!্মতমন্এো্ষবাচ্ছঝন্মন্ষে্প্রমতমে্পুরুষ্
জাচ্ছনন,্ষকান্িমহলাি্িুচ্ছে্ষে্ভাব্থাচ্ছক্ষসো্তাি্জাঁকজিকপূেথ্ষদচ্ছহি্ষপাষাচ্ছকি্
ষচচ্ছয়্ ষঢি্ ষবমশ্ গুরুত্বপূেথ।্ (একো্ কথা্ বমল,্ আপনাি্ স্ত্রী্ েেন্ ষকান্ ফাি্ ষকাে্
মকনচ্ছত্চাইচ্ছবন্তেন 
  
এ্কথাো্িচ্ছন্িােচ্ছবন।)্.্চালথস্্ষশায়াব্একবাি্আিায়্বচ্ছলন্তাি্হামসি্দাি্দশ্
লক্ষ্েলাচ্ছিিও্ষবমশ।্কথাো্মতমন্একেুও্বামড়চ্ছয়্বচ্ছলন্মন।্কািে্ষশায়চ্ছবি্বযমক্তত্ব,্
তাঁি্আকষথে,িানুষচ্ছক্চে্কচ্ছি্ভাচ্ছলা্লাগাচ্ছনাি্ক্ষিতাগুচ্ছলাই্তাি্অস্বাভামবক্উন্নমতি্
িূল্মছল।্তাঁি্বযমক্তচ্ছত্বি্িাধূচ্ছেথি্িচ্ছধয্মছল্তাঁি্মবজয়ী্হামস। 
  
একবাি্আমি্িমিস্ষশভামলচ্ছয়চ্ছিি্সচ্ছে্সািা্ মবচ্ছকলো্কাোই–আি্সমতয্বলচ্ছত্মক্
আমি্সমূ্পেথ্ হতাশ্হই।্গম্ভীি,্অন্ধকাি্ িুে্ভদ্রচ্ছলাকচ্ছক্ো্ ষভচ্ছবমছলাি্তাি্ ষচচ্ছয়্
আলাদাই্ ষলচ্ছগমছল–েতক্ষে্ না্ মতমন্ হাসচ্ছলন।্ তেনই্ িচ্ছন্ হচ্ছলা্ ষেন্ ষিচ্ছ ি্ িধয্
মদচ্ছয়্একফামল্ষসানাঝিা্ষিাচ্ছদি্হামস।্তাঁি্ঐ্হামস্না্থাকচ্ছল্িমিস্ষশেভামলচ্ছয়ি্
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ষবাধ্হয়্পযািীচ্ছত্তাঁি্বাবা্বা্ভাইচ্ছদি্িতই্কাচ্ছঠ্ি্আসবাবপত্র্বানাচ্ছনাি্কাচ্ছজই্
ষথচ্ছক্ষেচ্ছতন। 
  
ষকান্কথাি্ষচচ্ছয়্কাচ্ছজি্িধয্মদচ্ছয়ই্িচ্ছনি্ভাব্ষবমশ্প্রকাশ্পায়্আি্ষকান্হামসি্
িচ্ছধয্ষজচ্ছগ্ওচ্ছঠ্্এই্কথাোই্আমি্আপনাচ্ছক্পছন্দ্কমি।্আপনাচ্ছক্ষদচ্ছে্েুব্েুমশ্
আি্আনমন্দত্হলাি। 
  
এই্জনযই্কুকুিচ্ছদি্এত্দাি।্আিাচ্ছদি্ষদচ্ছে্তাচ্ছদি্েুমশ্সতযই্বাঁধ্িাচ্ছন্না।্আি্
স্বাভামবকভাচ্ছবই্আিিাও্তাই্হই। 
  
মকন্তু্কৃমত্রি্ষকান্হামস?্না,্তাচ্ছত্ষকান্ষলাকচ্ছক্ঠ্কাচ্ছনা্োয়্না।্আিিা্বুঝচ্ছত্পামি্
ষসো্োমন্ত্রক্আি্তাই্আিিা্পছন্দ্কমি্না।্আমি্ষে্হামসি্কথা্বলমছ্ষসো্হচ্ছলা্
সমতযকাি্হৃদয়্ষথচ্ছক্আনা্হামস।্ষে্হামস্আচ্ছস্অন্তি্ষথচ্ছক,্এিকি্ষকান্হামসই্
ভুবন্জয়্কিচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
মনউইয়চ্ছকথি্মবিাে্এক্মেপােথচ্ছিন্টাল্ষিাচ্ছিি্মনচ্ছয়াজন্অমধকতথা্আিাচ্ছক্বচ্ছলমছচ্ছলন্
ষে্ মবক্রয়কামিেী্ ষিচ্ছয়্ মহচ্ছসচ্ছব্ সু্কচ্ছলি্ ষবড়া্ ষপচ্ছিায়মন্ এিন্ ষকান্ ষিচ্ছয়চ্ছকও্ মতমন্
চাকমি্মদচ্ছত্প্রস্তুত্েমদ 
  
তাি্চিৎকাি্হামস্থাচ্ছক,্এি্বদচ্ছল্মতমন্দশথনশাচ্ছস্ত্রি্ষকান্গম্ভীি্পমেতচ্ছক্চাইচ্ছবন্
না। 
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আচ্ছিমিকাি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ বড়্ িবাি্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ োইচ্ছিক্টি্ ষবাচ্ছেথি্ ষচয়ািিযান্ একবাি্
আিায়্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ ষে,্ তাঁি্ িচ্ছত্ ষকান্ ষলাক্ তাি্ কাচ্ছজ্আনন্দ্ না্ ষপচ্ছল্ কেনও্
সাফলয্ লাভ্কচ্ছিন্ না।্এই্ মশেপমত্ভদ্রচ্ছলাক্ বচ্ছলমছচ্ছলন্প্রাচীন্ ষসই্তত্ত্ব্কথায়্
তাঁি্ মবশ্বাস্ ষনই্ ষে্কমঠ্ন্পমিশ্রি্কিচ্ছলই্সব্কাচ্ছজ্অনায়াচ্ছস্সফল্হওয়া্োয়।্
মতমন্বচ্ছলন্:্আমি্এিন্সব্িানুষচ্ছক্জামন্োিা্সাফলয্লাভ্কচ্ছিন।্ষেচ্ছহতু্তাচ্ছদি্
কাচ্ছজ্তাঁিা্প্রভুত্আনন্দ্ষপচ্ছতন।্আবাি্অনযচ্ছদি্ষদচ্ছেমছ্তািা্কাজ্কিচ্ছত্আিম্ভ্
কিাি্পি্ষসো্একচ্ছ ঁচ্ছয়্হচ্ছয়্ওঠ্ায়্তািা্বযথথ্হচ্ছলন। 
  
আপমন্ েমদ্ চান্ অচ্ছনযিা্ আপনাচ্ছক্ ষদচ্ছে্ আনমন্দত্ ষহাক্ তাহচ্ছল্ অনযচ্ছদি্ ষদচ্ছে্
আপমনও্আনন্দ্প্রকাশ্করুন। 
  
আমি্হাজাি্হাজাি্বযবসায়ীচ্ছক্বচ্ছলমছ্প্রমতমদন্এক্সপ্তাহ্ধচ্ছি্োি্সচ্ছেই্ষদো্হচ্ছব্
তাঁচ্ছদি্ষদচ্ছে্হাসচ্ছত।্তািপি্আিাি্ক্লাচ্ছস্এচ্ছস্জানাচ্ছত্ফল্ষকিন্হচ্ছলা।্এচ্ছত্মক্
কাজ্ হচ্ছয়মছল?্ ষদো্ োক্ …্ মনউইয়কথ্ িক্ এেচ্ছচচ্ছিি্ মিিঃ্ উইমলয়াি্ মব.্
িাইনহাচ্ছেথি্ ষলো্একোনা্ মচমঠ্।্তাঁি্ মচমঠ্্ ষকান্বযমতক্রি্নয়্বিিং্এিকি্আিও্
শ’ষয়্শ’ষয়ই্আচ্ছছ। 
  
মিিঃ্িাইনহােথ্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্আিাি্ মবচ্ছয়্হচ্ছয়চ্ছছ্প্রায়্আঠ্াচ্ছিা্ বছি,্আি্ওই্সিচ্ছয়্
আমি্ কদামচৎ্ স্ত্রীচ্ছক্ ষদচ্ছে্ ষহচ্ছসমছ্ বা্ কাচ্ছজ্ ষবমিচ্ছয়্ োওয়াি্আচ্ছগ্ েুব্ কথা্ বাতথা্
বচ্ছলমছ।্ব্রেওচ্ছয়চ্ছত্আমি্মছলাি্সবচ্ছচচ্ছয়্অসুেী্িানুষ। 
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আপমন্েেন্বলচ্ছলন্আিাি্হামস্সম্বচ্ছন্ধ্অমভজ্ঞতাি্কথা্জানাচ্ছত্তেন্মঠ্ক্কিলাি্
এক্সপ্তাহ্ধচ্ছি্ষস্ষচষ্টা্কিব।্তাই্পচ্ছিি্মদন্সকাচ্ছল্আয়নায়্চুল্আঁচড়াচ্ছনাি্সিয়্
েেন্আিাি্ষপঁচাি্িত্িুেোনা্ষদেলাি্তেনই্মনচ্ছজচ্ছক্বচ্ছল্উঠ্লাি,্‘মবল,্ষতািাি্
িুে্ ষথচ্ছক্ওই্অন্ধকািো্ দূি্কিচ্ছত্হচ্ছব।্ ষতািায়্এবাি্ হাসচ্ছত্ হচ্ছব।্আি্ ষসো্
এেন্ ষথচ্ছকই্শুরু্কিা্ চাই।’্প্রাতিাচ্ছশি্সিয়্আমি্আিাি্স্ত্রীচ্ছক্ ষহচ্ছস্বললাি্ :্
সুপ্রভাত,্মপ্রয়া।’্মঠ্কই্ষেিন্ষভচ্ছবমছলাি। 
  
‘আপমন্ আিাচ্ছক্ সাবধান্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ ও্ অবাক্ হচ্ছত্ পাচ্ছি।্ আসচ্ছল,্ আপমন্ ওি্
প্রমতমক্রয়াো্কি্কচ্ছিই্বচ্ছলমছচ্ছলন।্ষস্ষবশ্ধাঁধায়্পচ্ছড়্োয়্এবিং্ষবশ্ধাক্কাও্োয়।্
আমি্স্ত্রীচ্ছক্বললাি্ভমবষযচ্ছত্এিন্ মকছুই্ ষস্ ষিাজ্আশা্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্আি্তাই্
দু’িাস্ধচ্ছি্প্রচ্ছতযক্সকাচ্ছল্এই্িকিই্কচ্ছি।্োই। 
  
‘আিাি্এই্পমিবমতথত্িানমসক্ভেী্গত্এক্বছচ্ছি্ো্হয়মন্ষসই্সুে্দুিাচ্ছস্এচ্ছন্
মদচ্ছয়চ্ছছ।’ 
  
‘ষকান্ অমফচ্ছস্ োওয়াি্ সিয়্আমি্ বামড়ি্ মলফে্ বয়চ্ছক্অমভনন্দন্জানাই্ সুপ্রভাত’্
বচ্ছল,্ সচ্ছে্ থাচ্ছক্ হামস।্ দাচ্ছিায়ানচ্ছক্ ষদচ্ছেও্ তাচ্ছক্ হামস্ মদচ্ছয়্ অমভনন্দন্ জানাই।্
সাবওচ্ছয়ি্ কযামশয়ািচ্ছকও্ েুচচ্ছিা্ ষনবাি্ সিয়্ অমভনন্দন্ জানাই।্ অমফচ্ছসি্ দিজায়্
দাঁড়াচ্ছনাি্সিচ্ছয়ও্োচ্ছদি্কেনও্ষদমেমন্তাচ্ছদিও্হামসচ্ছত্অভযথথনা্জানাই।’ 
  
‘আচিকা্ আমবষ্কাি্ কিলাি্ সকচ্ছলই্ আিাচ্ছকও্ হামস্ মদচ্ছয়্ অভযথথনা্ কিচ্ছছ।্ োিা্
আিাি্ কাচ্ছছ্ অমভচ্ছোগ্ মনচ্ছয়্ আচ্ছস্আমি্ হামসিুচ্ছেই্ তাচ্ছদি্ কথা্ শুমন।্ হামসিুচ্ছেই্

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

তাচ্ছদি্বক্তবয্শুচ্ছন্বযাপািোও্সহচ্ছজ্মিমেচ্ছয়্ষফমল।্আমি্ষদচ্ছেমছ্এই্হামসই্আিায়্
প্রচ্ছতযকমদন্অচ্ছনক্ষবমশ্োকা্এচ্ছন্মদচ্ছে। 
  
আি্একজন্ষব্রাকাচ্ছিি্সচ্ছে্আিাি্অমফস্চালাই্আমি।্তাি্একজন্ষকিানী্ভামি্
চিৎকাি্একমে্তরুে,্আিাি্ওই্হামসি্ফলাফচ্ছল্এিনই্আনন্দ্হচ্ছয়মছল্ষে্তাচ্ছক্
একমদন্আিাি্নতুন্িানমবক্জীবন্দশথচ্ছনি্কথা্বচ্ছল্ ষফললাি।্ ষস্তেন্স্বীকাি্
কিচ্ছলা্ষস্েেন্এই্অমফচ্ছস্প্রথি্আচ্ছস্তেন্আিায়্সাঙ্ঘামতক্িকি্অসুেী্বচ্ছল্
ভাবচ্ছতা–ইদামনিং্কাচ্ছল্তাি্ধািোো্বদচ্ছল্ষগচ্ছছ।্ষস্জামনচ্ছয়চ্ছছ্আমি্হাসচ্ছল্সমতযই্
ভাচ্ছলা্লাচ্ছগ। 
  
‘আিাি্কাচ্ছজি্ পিমতচ্ছত্ সিাচ্ছলাচনা্ কিাও্ বন্ধ্কচ্ছিমছ।্ ষদাষাচ্ছিাচ্ছপি্ বদচ্ছল্আমি্
এেন্শুধু্প্রশিংসাই্কিচ্ছত্থামক।্আমি্মক্চাই্ষস্কথা্বলা্একদি্তযাগ্কচ্ছিমছ।্
এেন্ শুধু্ আমি্ ষচষ্টা্ কমি্ অনয্ ষলাকচ্ছদি্ দৃমষ্টচ্ছত্ সব্ মকছু্ োচাই্ কিচ্ছত।্ আি্
এগুচ্ছলাই্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্আিাি্জীবচ্ছন্মবপ্লব্ মেচ্ছয়চ্ছছ।্আমি্এেন্সমূ্পেথ্এক্আলাদা্
িানুষ-একজন্অথথবান,্বনু্ধচ্ছত্বও্সিৃি,্ সুেী্িানুষ-এি্ষচচ্ছয়্জীবচ্ছন্আি্ মক্সুেকি্
হচ্ছত্পাচ্ছি? 
  
বযাপািো্িচ্ছন্িােচ্ছবন–এ্মচমঠ্্এিন্একজন্ষলচ্ছেন্োি্কাজ্ষশয়াি্ষকনাচ্ছবচনা–ষে্
বযবসাো্অমত্কমঠ্ন,্শতকিা্৯৯্জনই্ষে্কাচ্ছজ্বযথথ্হন। 
  
আপনাি্হাসবাি্িত্িচ্ছনি্অবস্থা্ ষনই?্তাহচ্ছল্আপনাচ্ছক্ দুচ্ছো্কাজ্কিচ্ছত্হচ্ছব।্
প্রথচ্ছি্ ষজাি্কচ্ছি্ হাসাি্ ষচষ্টা্ করুন।্ েমদ্একলা্ থাচ্ছকন্তাহচ্ছল্ ষজাি্কচ্ছি্এক্
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কমল্গান্গাইবাি্ ষচষ্টা্করুন্বা্ মশস্ মদন।্ভাবচ্ছত্ ষচষ্টা্করুন্আপমন্ সুেী,্আি্
তাচ্ছতই্ আপমন্ সুেী্ হচ্ছবন।্ হাভথাচ্ছেথি্ অধযাপক্ উইমলয়াি্ ষজিস্ কথাো্ এইভাচ্ছব্
বচ্ছলমছচ্ছলন্: 
  
‘কাজচ্ছক্ িচ্ছন্ হয়্ অনুভূমত্ অনুসিে্ কচ্ছি্ থাচ্ছক।্ তচ্ছব্আসচ্ছল্ কাজ্আি্ অনুভূমত্
একসচ্ছেই্চচ্ছল।্তাই্কাচ্ছজি্ধািাচ্ছক্মনয়ন্ত্রে্কিা্সম্ভব,্কািে্এো্িচ্ছনি্এমক্তয়াচ্ছি্
থাচ্ছক,্আি্তাচ্ছতই্পচ্ছিাচ্ছক্ষ্অনুভূমতচ্ছক্মনয়মন্ত্রত্কিা্োয়্ো্ইোি্বশবতথী্নয়।’ 
  
‘তাই্ সুেী্হওয়াি্একিাত্র্পথ্হচ্ছলা,্েমদ্ সুে্না্থাচ্ছক,্আনমন্দত্হচ্ছয়্ ষসইভাচ্ছবই্
কথাবাতথা্বলা,্ষেন্আপমন্সতযই্সুেী্…। 
  
পৃমথবীচ্ছত্প্রচ্ছতযচ্ছকিই্সুে্অনুসন্ধান্কচ্ছি্চচ্ছলচ্ছছ–আি্ষসো্লাভ্কিাি্একোই্িাত্র্
পথ্আচ্ছছ।্ ষসো্হচ্ছলা্আপনাি্ মচন্তাচ্ছক্ মনয়ন্ত্রে্কিা।্ সুে্কেনই্বাইচ্ছিি্অবস্থাি্
উপি্ মনভথি্ কচ্ছি্ না।্ এো্ মনভথিশীল্ মভতচ্ছিি্ অবস্থাি্ উপি।্আপনাি্ মক্আচ্ছছ,্
আপমন্ ষক,্ ষকাথায়ই্বা্আচ্ছছন্বা্ মক্কিচ্ছছন্এসচ্ছবি্উপি্ সুে্ মনভথি্কচ্ছি্না।্
ষসো্মনভথি্কচ্ছি্এ্সম্বচ্ছন্ধ্আপমন্মক্ভাচ্ছবন্তাি্উপি।্একো্উদাহিে্মদমে–দুজন্
ষলাক্একসচ্ছে,্একই্জায়গায়্একই্কাজ্কিচ্ছত্পাচ্ছি,্ দুজচ্ছনই্একই্োকা্আি্
সম্মানও্ষপচ্ছত্পাচ্ছি–তা্সচ্ছত্বও্একজন্দুিঃেী্আি্অনযজন্সুেী্হচ্ছত্পাচ্ছি।্ষকন?্
এি্কািে্ মবমভন্ন্িকি্িানমসক্অবস্থা।্চীন্ ষদচ্ছশ্ কুমলচ্ছদি্ িথাক্ত্কচ্ছলবচ্ছি্প্রচে্
ষিাচ্ছদ্ বদমনক্সাত্ ষসন্ট্আয়্কিচ্ছত্ ষেিন্ হামসিুচ্ছে্কাজ্কিচ্ছত্ ষদচ্ছেমছ্ ষতিনই্
ষদচ্ছেমছ্এোনকাি্পাকথ্অযামভমনউচ্ছত। 
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‘ষকান্মকছুই্ভাচ্ছলা্বা্োিাপ্নয়,্ষশকস্পীয়াি্বচ্ছলচ্ছছন,্মচন্তাই্এো্বতমি্কচ্ছি।‘ 
  
মলঙ্কন্একবাি্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ষকান্ ষলাক্ েতোমন্ সুেী্ হচ্ছত্ চায়্ততোই্ সুেী্ হচ্ছত্
পাচ্ছি।’্ মতমন্ মঠ্কই্ বচ্ছলমছচ্ছলন।্এি্একো্জ্বলন্ত্উদাহিে্আমি্সম্প্রমত্ ষদচ্ছেমছ।্
আমি্একমদন্ মনউইয়চ্ছকথি্লঙ্আইলযাে্ষষ্টশচ্ছনি্ মসঁমড়্ষবচ্ছয়্উঠ্মছলাি।্ মঠ্ক্আিাি্
সািচ্ছনই্ মত্রশ্ বা্ চমল্লশ্ জন্ প্রমতবন্ধী্ েি্ লামঠ্্ আি্ ক্রাচ্ছচ্ ভি্ ষিচ্ছে্ মসঁমড়্ ষবচ্ছয়্
উঠ্মছল।্একমে্ষছচ্ছলচ্ছক্প্রায়্ষকাচ্ছল্কচ্ছিই্তুলচ্ছত্হয়।্ওচ্ছদি্হাচ্ছসযাজ্জ্বল্ভেী্লক্ষয্
কচ্ছি্আমি্অবাক্হচ্ছয়্োই।্ষছচ্ছলচ্ছদি্সচ্ছে্অমভভাবক্মহচ্ছসচ্ছব্ষে্ষলাকমে্মছল্তাচ্ছক্
কথাো্ মজজ্ঞাসা্ কিচ্ছতই্ ষস্ বলচ্ছলা,্ হযাঁ,্ বযাপািো্ হচ্ছলা্ ষকান্ ষছচ্ছল্ েেন্ জানচ্ছত্
পাচ্ছি্ষস্জচ্ছন্মি্িতই্ষোঁড়া্হচ্ছয়্ষগচ্ছছ,্তেন্প্রথচ্ছি্ষস্একেু্আ াত্ষপচ্ছলও্ষসো্
পচ্ছি্ কামেচ্ছয়্ ওচ্ছঠ্,্ তািপি্ ভমবতবযচ্ছক্ ষিচ্ছন্ মনচ্ছয়্ অনযানয্ সাধািে্ ষছচ্ছলি্ িতই্
স্বাভামবক্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্।্আিাি্ইচ্ছে্হমেল্ঐ্ষছচ্ছলচ্ছদি্অমভনন্দন্জানাই।্ওচ্ছদি্কাচ্ছছ্
ষে্মশক্ষা্ষপচ্ছয়মছলাি্তা্ষকানমদনই্ভুলচ্ছবা্না। 
  
ষিিী্ মপকচ্ছফােথ্ েেন্ েগলাস্ ষফয়ািবযাচ্ছঙ্কি্ সচ্ছে্ মববাহ্ মবচ্ছেদ্ কিচ্ছত্ চচ্ছলমছচ্ছলন্
তেন্তাি্সচ্ছে্আমি্একো্সন্ধযা্কামেচ্ছয়মছলাি।্দুমনয়াি্সবাই্তেন্ষবাধ্হয়্ষভচ্ছব্
ষনয়্ষিিী্ মপকচ্ছফােথ্অতযন্ত্মবিক্ত্আি্অসুেী।্ মকন্তু্আমি্ষদেলাি্মতমন্ষবশ্শান্ত্
স্বভাচ্ছবি্ষবশ্মবজময়নী্ষকান্িমহলা,্এিন্কাউচ্ছক্আমি্ষদমেমন।্তাি্িুে্ষথচ্ছক্সুে্
ষফচ্ছে্ পড়মছল।্ তাি্ ষগাপন্ িহসযো্ মক?্ বযাপািো্ মতমন্ প্রকাশ্ কচ্ছিচ্ছছন্ পঁয়মত্রশ্
পাতাি্একো্ষছাট্ট্বইচ্ছত–পচ্ছড়্ষদেচ্ছল্আনন্দ্পাচ্ছবন।্বইোি্নাি্‘ষহায়াই্নে্িাই্
গে? 
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ষসন্টলুইচ্ছয়ি্কামেথনাচ্ছলি্োঙ্কমলন্ষবেগাি্হচ্ছলন্আচ্ছিমিকাি্অমত্দক্ষ্এক্বীিাকািী্
পুরুষ।্ষবশ্ক’বছি্আচ্ছগ্মতমন্আিাচ্ছক্বচ্ছলমছচ্ছলন্ষে,্োি্িুচ্ছে্সদাই্হামস্ষলচ্ছগ্
থাচ্ছক্মতমন্সব্সিচ্ছয়ই্স্বাগতি।্অতএব্ষকান্ষলাচ্ছকি্অমফস্কািিায়্ষঢাকাি্আচ্ছগ্
মতমন্একেু্ষথচ্ছি্িচ্ছন্িচ্ছন্ষভচ্ছব্ষনন্মক্মক্মজমনচ্ছসি্জনয্মনচ্ছজচ্ছক্মতমন্ধনযবাদ্
জানাচ্ছত্ পাচ্ছিন।্ তািপি্ িুচ্ছে্ একজন্ সৎ্ িানুচ্ছষি্ হামস্ ফুমেচ্ছয়্ মতমন্ ষসই্  চ্ছি্
প্রচ্ছবশ্কচ্ছিন। 
  
এই্সািানয্ষকৌশচ্ছলই্মতমন্বীিা্কিাচ্ছনাি্কাচ্ছজ্এিন্সাফলয্অজথন্কচ্ছিচ্ছছন্বচ্ছলই্
ভাচ্ছবন। 
  
এলবােথ্হাভাচ্ছেথি্এই্সুন্দি্উপচ্ছদশোি্কথা্একেু্পেথাচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্পাচ্ছিন।্তচ্ছব্
িচ্ছন্িােচ্ছবন্শুধু্পেথাচ্ছলাচনায়্কাজ্হচ্ছব্না্েতক্ষে্না্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছেন্এো্: 
  
েেনই্বামড়ি্বাইচ্ছি্োচ্ছবন,্িাথাো্উঁচু্ ষিচ্ছে্ ফুসফঁুচ্ছস্ ষবশ্হাওয়া্ভচ্ছি্ মনন,্ ষবশ্
মকছুো্ সূেথমকিে্ গাচ্ছয়্ ষিচ্ছে্ মনন।্ তািপি্ বনু্ধচ্ছদি্ সচ্ছে্ ষদো্ হওয়া্ িাত্রই্ ষহচ্ছস্
অভযথথনা্জানাচ্ছনাি্সচ্ছে্সচ্ছে্আন্তমিকভাচ্ছব্কিিদথন্করুন।্ভুল্ষবাঝাি্কথা্ষিাচ্ছেও্
ভাবচ্ছবন্না্আি্মনচ্ছজি্শত্রুচ্ছদি্কথা্ষভচ্ছব্এক্মিমনে্সিয়ও্নষ্ট্কিচ্ছবন্না।্মক্
কিচ্ছত্চচ্ছলচ্ছছন্ ষভচ্ছব্িনোচ্ছক্ দৃঢ়্কচ্ছি্ তুলুন,্আি্তািপি্ ষকান্ মকছু্না্ ষভচ্ছবই্
মঠ্ক্ লচ্ছক্ষয্ ষপৌঁচ্ছছ্ োন।্ ষে্ সব্ দারুে্ কাজ্ কিচ্ছত্ িনস্থ্ কচ্ছিচ্ছছন্ ষসই্ কথাোই্
ভাবচ্ছত্ থাকুন-ষদেচ্ছবন্ ষে,্ মদন্ এমগচ্ছয়্ চলচ্ছলই্ আপমন্ অবচ্ছচতন্ ভাচ্ছবই্ আপনাি্
ইো্ পূিে্ কিাি্ মদচ্ছক্ এমগচ্ছয়্ চচ্ছলচ্ছছন্ আি্ সুচ্ছোগও্ পাচ্ছেন।্ মঠ্ক্ ষেিনভাচ্ছব্
প্রবাল,্সাগচ্ছিি্ষঢউ্ষথচ্ছক্তাি্দিকািী্মজমনসেুকু্সিংগ্রহ্কচ্ছি্ষনয়।্আপনাি্িচ্ছন্
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আপনাি্ষে্সািথথ্আন্তমিক্আি্দিকািী্বযমক্তত্ব্ফুমেচ্ছয়্তুলচ্ছত্চান্তাই্শুধু্ভাবচ্ছত্
থাকুন।্ ষদেচ্ছবন্  ন্টায়্  ন্টায়্ আপমন্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষেিন্ কেনা্ কচ্ছিচ্ছছন্ ষসই্ িকি্
বযমক্তত্ব্সম্পন্নই্আপমন্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্চ্ছছন্…মচন্তাই্হচ্ছলা্আসল।্সবথদাই্ষোগয্একো্িন্
বতমিি্ ষচষ্টা্ করুন–সাহস,্ সািলয্ আি্ আনন্দিয়্ একো্ ভাব।্ মঠ্ক্ ভাবনাি্
পমিেমতচ্ছত্আচ্ছস্সৃমষ্টি্দক্ষতা।্সব্মজমনসই্আচ্ছস্ইো্ষথচ্ছক্আি্প্রমতমে্আন্তমিক্
প্রাথথনাই্ সফল্ হয়।্ .্ প্রাচীন্ চীনািা্ েুবই্ জ্ঞানী্ িানুষ্ মছল্ পৃমথবীি্ নানা্ বযাপাচ্ছি্
তাচ্ছদি্জ্ঞান্ মছল্অসীি।্তাচ্ছদি্একো্প্রবাদ্ মনচ্ছয়্আিাচ্ছদি্উমচত্ষসো্আিাচ্ছদি্
েুমপি্মনচ্ছচ্ষসঁচ্ছে্িাো।্ষসো্হল্এইিকি্:্‘ষে্িানুচ্ছষি্িুচ্ছে্হামস্ষনই,্তাি্ষকান্
ষদাকান্ষোলা্উমচত্নয়।‘ 
  
ষদাকাচ্ছনি্ কথা্ বলচ্ছত্ ষগচ্ছল্ োঙ্ক্ আমভথন্ ষফ্লচাচ্ছিি্ মবজ্ঞাপনোি্ কথা্ িচ্ছন্ িাো্
দিকাি।্মতমন্মদচ্ছয়চ্ছছন্এই্ চ্ছিায়া্দাশথমনক্তত্ত্ব্: 
  
বড়মদচ্ছন্হামসি্িূলয— 
  
এচ্ছত্েিচ্ষনই,্তচ্ছব্সৃমষ্ট্কচ্ছি্অচ্ছনক্মকছু। 
  
এচ্ছত্োিা্গ্রহীতা্তাচ্ছদি্প্রচুি্লাভ্হয়,্অথচ্োিা্ষদয়্তাচ্ছদি্ষকান্ক্ষমত্হয়্না। 
  
এো্ চ্ছে্োয়্ষচাচ্ছেি্মনচ্ছিচ্ছষ্মকন্তু্তাি্সৃ্মমত্ষথচ্ছক্োয়্বহুমদন। 
  
ষকউ্এিন্বড়্িানুষ্নন্োি্এমে্ছাড়াই্চচ্ছল্োয়,্আি্এিন্ ষকউ্দমিদ্রও্ষনই্
োি্এচ্ছত্লাভ্হয়্না। 
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এচ্ছত্গৃচ্ছহ্সুে্আচ্ছস,্বযবসাচ্ছয়্আচ্ছস্সুনাি,্আি্হামস্হচ্ছলা্বনু্ধচ্ছত্বি্মচে। 
  
ক্লান্ত্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্হামস্হল্ মবশ্রাি,্হতাচ্ছশি্কাচ্ছছ্আশাি্আচ্ছলা,্ দুিঃমেচ্ছতি্কাচ্ছছ্
সূচ্ছেথি্আচ্ছলা,্আি্কষ্ট্দূি্কিাি্ওষুধ। 
  
তা্সচ্ছত্তও্এো্ষকনা্োয়্না,্মভক্ষা্কচ্ছি্আনা্োয়্না,্ধাি্কিচ্ছত্বা্চুমি্কিচ্ছতও্
পািা্োয়্–কািে্হামস্েতক্ষে্না্কাউচ্ছক্ষদওয়া্োয়্ততক্ষে্তাি্ ষকান্জাগমতক্
িূলয্ষনই।্:্বড়মদচ্ছনি্ষশচ্ছষ্িুহূচ্ছতথি্ষকনাকাোি্মভচ্ছড়্ষদাকাচ্ছনি্কিথীিা্েমদ্শ্রামন্তচ্ছত্
আিাচ্ছদি্তা্না্ মদচ্ছত্পাচ্ছি্আপনািা্ মক্তাচ্ছদি্এই্হামসি্এক্কো্ মদচ্ছয়্আসচ্ছত্
পাচ্ছিন্না। 
  
কািে্হামস্তাচ্ছদি্ষবমশ্চাই্োচ্ছদি্ষদবাি্িত্আি্ষনই। 
  
অতএব্েমদ্চান্ষলাচ্ছক্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক্তাহচ্ছল্দু্নম্বি্নীমত্হল;্হাসুন! 
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ষষ্ঠ পতির্ছেদ 
এ্িকি্না্কিচ্ছল্ঝাচ্ছিলায়্পড়চ্ছবন 

  
১৮৯৮্সাচ্ছল্ মনউইয়চ্ছকথি্িকলযাে্কাউমন্টচ্ছত্একো্িিথামন্তক্ েনা্ চ্ছেমছল।্একমে্
মশশু্িািা্োওয়ায়্ওই্ মদন্পড়শীিা্তাি্ ষশাকোত্রাি্বযবস্থা্কচ্ছিমছল।্ মজি্ফািমল্
নাচ্ছি্ একজন্ তাি্ ষ াড়াচ্ছক্ জলপান্ কিাচ্ছত্ মনচ্ছয়্ োমেচ্ছলন।্ বিফ্ পড়ায়্ িাস্তাো্
মপছল্হচ্ছয়্মছল্আবহাওয়াও্ষবশ্ঠ্াো,্ষ াড়াোচ্ছক্ষবশ।্কমদন্বাইচ্ছি্আনা্হয়মন।্
তাই্বাইচ্ছি্আনচ্ছতই্ষস্আনচ্ছন্দ্পা্ছুঁড়চ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছতই্তাি্আ াচ্ছত্মজি্ফািমল্
িািা্ষগচ্ছলন।্অতএব্ষছাট্ট্ষিামন্পচ্ছয়ন্ট্গ্রাচ্ছি্দুচ্ছো্শবোত্রাি্বযবস্থা্কিচ্ছত্হয়। 
  
মজি্ফািমল্ িৃতুযি্সিয়্তাি্ মবধবা্স্ত্রী্আি্ মতনচ্ছে্ ষছচ্ছল্এবিং্কচ্ছয়ক্শ্েলাচ্ছিি্
বীিা্পত্র্ষিচ্ছে্োন। 
  
তাঁি্ বড়্ ষছচ্ছল্ মজচ্ছিি্ বয়স্তেন্দশ,্তাচ্ছক্কাজ্কিচ্ছত্ ষেচ্ছত্ হচ্ছলা্একো্ ইে্
বতমিি্কািোনায়।্ওি্কাজ্মছল্বামল্িাো্ষথচ্ছক্আিম্ভ্কচ্ছি,্ইে্সাজাচ্ছনা্এিন্মক্
ষিােুচ্ছি্শুমকচ্ছয়্ ষনওয়াও।্ মজি্ ষছচ্ছলমে্ ষলোপড়াি্ ষকান্ সুচ্ছোগই্পায়মন্তা্সচ্ছত্তও্
ওি্আইমিশ্সুলভ্ভদ্র্বযবহাি্তাচ্ছক্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্ মপ্রয়্পাত্র্তুলচ্ছতা,্সবাই্ওচ্ছক্
পছন্দ্কিত।্ও্তাই্ িাজনীমতচ্ছত্ ষোগ্ ষদয়।্ ষবশ্ক’বছি্কাোি্পি্ওি্একো্
অপামথথব্ক্ষিতা্জন্মাচ্ছলা,্িানুচ্ছষি্নাি্িচ্ছন্িাো। 
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মতমন্জীবচ্ছন্ষকানমদন্উচ্চ্মবদযালচ্ছয়্ষচৌকাঠ্্পাি্হচ্ছত্পাচ্ছিন্ মন্তবু্ওঁি্ষছচমল্লশ্
বছি্বয়স্হওয়াি্আচ্ছগই্চািচ্ছে্কচ্ছলজ্তাঁচ্ছক্মেগ্রী্প্রদান্কচ্ছি্সম্মামনত্কচ্ছি,্আি্
মতমন্ষেচ্ছিাচ্ছক্রমেক্নযাশনাল্কমিমেি্ষচয়ািিযান্আি্িামকথন্েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্ষপাি্িাষ্টাি্
ষজনাচ্ছিল্হন। 
  
আমি্একবাি্ মজি্ফািমলি্ সাক্ষাৎকাি্ মনচ্ছয়্তাঁচ্ছক্তাঁি্ সাফচ্ছলযি্ ষগাপন্ িহচ্ছসযি্
কথা্মজজ্ঞাসা্কমি।্মতমন্জবাব্ষদন্‘কমঠ্ন্পমিশ্রি’।্আমি্তাচ্ছক্বমল,্‘ঠ্াট্টা্কিচ্ছবন্
না,্সমতয্কথাো্বলুন্না।’ 
  
মতমন্তেন্আিাচ্ছক্প্রশ্ন্কচ্ছিন্তাি্সাফচ্ছলযি্কািে্সম্বচ্ছন্ধ্আিাি্ধািো্মক?্আমি্
জবাব্মদই,্‘আিাি্িচ্ছন্হয়্আপমন্দু’শ্িানুষচ্ছক্তাচ্ছদি্প্রথি্নাচ্ছি্ষচচ্ছনন।‘ 
  
মতমন্জবাব্ষদন্:্না,্সব্ভুল।্আমি্পঞ্চাশ্হাজাি্িানুষচ্ছক্তাচ্ছদি্প্রথি্নাি্ধচ্ছি্
োকচ্ছত্পামি।’ 
  
এ্ বযাপাচ্ছি্ সচ্ছন্দহ্ কিচ্ছবন্ না;্ মজি্ ফািমলি্ ওই্ ক্ষিতাি্ জচ্ছনযই্ োঙ্কমলন্ মে.্
রুজচ্ছভে্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্ঢুকচ্ছত্ষপচ্ছিমছচ্ছলন। 
  
মজি্ফািমল্ষগাড়ায়্েেন্এক্মজপসাি্ষকাম্পানীি্হচ্ছয়্কাচ্ছজ্ ুিমছচ্ছলন্আি্ষিামন্
পচ্ছয়চ্ছন্ট্েেন্ষকিানীি্কাজ্কিচ্ছতন্তাি্কাজই্মছল্নাি্িচ্ছন্িাোি্কাজ্কিা। 
  
ষগাড়ায়্বযাপািো্ ষবশ্সহজই্ মছল।্েেনই্তাি্সচ্ছে্নতুন্কািও্ষদো্হচ্ছতা্ মতমন্
তাঁি্পুচ্ছিা্নাি,্বামড়চ্ছত্ষক্ষক্আচ্ছছন,্কাজ্কিথ্মক্কচ্ছিন,্িাজননমতক্িতবাদ্মক্
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সব্ষজচ্ছন্মনচ্ছতন।্এসব্মতমন্িচ্ছন্এচ্ছকবাচ্ছি্ষগঁচ্ছথ্িােচ্ছতন,্তািপি্ষলাকমেি্সচ্ছে্
েেনই্ ষদো্ ষহাক,্ তা্ ষস্ এক্ বছি্ পচ্ছি্ হচ্ছলও্ মতমন্ তাঁি্ মপঠ্্ চাপচ্ছড়্ মজজ্ঞাসা্
কিচ্ছতন্ স্ত্রী্ ষছচ্ছল্ ষিচ্ছয়িা্ ষকিন্ আচ্ছছ।্ বাগাচ্ছন্ ফুলগাছগুচ্ছলা্ ষকিন্ ফুল্ মদচ্ছে্
ইতযামদ।্এচ্ছত্ষে্তাচ্ছক্সবাই্পছন্দ্কিচ্ছতা্সচ্ছন্দহ্ষনই। 
  
রুজচ্ছভচ্ছেি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্পচ্ছদ্ মনবথাচচ্ছনি্প্রচাি্আিম্ভ্হওয়াি্ ষঢি্আচ্ছগ্ষথচ্ছকই্ মজি্
ফািমল্ প্রচ্ছতযক্ মদন্ প্রায়্ শ্ োচ্ছনক্ মচমঠ্্ মলেচ্ছত্ আিম্ভ্ কচ্ছিন্ পমশ্চি্আি্ উত্তি্
পমশ্চিাঞ্চচ্ছলি্ িাচ্ছজযি্জনসাধািচ্ছেি্কাচ্ছছ।্তািপি্একো্ ষিচ্ছন্ চচ্ছড়্উমনশ্ মদচ্ছনি্
িচ্ছধয্ কুমড়ো্ িাজয্ আি্ বাচ্ছিা্ হাজাি্ িাইল্ পামড়্ মদচ্ছয়মছচ্ছলন।্ িাঝোচ্ছন্ চচ্ছড়চ্ছছন্
কেনও্ বা্ বমগগামড়,্ ষিল,্ ষিােি্ গামড়্ ইতযামদ।্ ষকান্ শহচ্ছি্ ষনচ্ছি্ বনু্ধচ্ছদি্ সচ্ছে্
প্রাতিাশ,্ চা,্ বা্ বনশচ্ছভাজ্ সািাি্ ফাঁচ্ছক্ তাচ্ছদি্ সচ্ছে্ িন্ েুচ্ছল্কথা্ বচ্ছল্ ষেচ্ছতন।্
তািপি্আবাি্িওয়ানা্হচ্ছতন্তাি্ভ্রিচ্ছে। 
  
পূব্মদচ্ছক্হামজি্হচ্ছয়্মতমন্তাঁি্একজন্বনু্ধচ্ছক্মচমঠ্্মলচ্ছে্োচ্ছদি্সচ্ছে্কথাবাতথা্বচ্ছল্
এচ্ছসচ্ছছন্ তাচ্ছদি্ নাচ্ছিি্ তামলকা্ ষচচ্ছয়্ পাঠ্াচ্ছলন।্ ষশষ্ তামলকায়্ ষদো্ ষগল্ হাজাি্
হাজাি্নাি।্তা্সচ্ছত্ত্বও্ফািমল্প্রচ্ছতযচ্ছকি্কাচ্ছছ্বযমক্তগত্মচমঠ্্পাঠ্াচ্ছলন।্এইসব্মচমঠ্্
মতমন্আিম্ভ্কিচ্ছতন্‘মপ্রয়্মবল’্বা্‘মপ্রয়্ষজা’্বচ্ছল্ষশচ্ছষ্নাি্মলেচ্ছনত্‘ষতািাি্মজি’্
বচ্ছল। 
  
জীবচ্ছনি্ ষগাড়াচ্ছতই্ মজি্ ফািমি্ আমবষ্কাি্ কচ্ছিন্ ষে্ সাধািে্ িানুষ্ পৃমথবীি্ সিস্ত্
নাচ্ছিি্ ষচচ্ছয়্ মনচ্ছজি্নািচ্ছকই্ ষবমশ্ভাচ্ছলাবাচ্ছস।্ওই্নাি্স্মিচ্ছে্ ষিচ্ছে্সহচ্ছজ্ ষসো্
বচ্ছল্োকচ্ছলই্বুঝচ্ছত্হচ্ছব্তাচ্ছক্আপমন্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্সম্মান্মদচ্ছয়চ্ছছন।্মকন্তু্একবাি্
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ষসো্ ভুচ্ছল্ ষগচ্ছল্বা্ ভুল্কিচ্ছল,্িচ্ছন্িােচ্ছবন্ মবিাে্একো্গেচ্ছগাচ্ছল্পচ্ছড়্ ষগচ্ছলন্
আপমন।্উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্জানাই্ষে্একবাি্পযািী্শহচ্ছি্আমি্একো্বকৃ্ততাি্বযবস্থা্
কচ্ছি্ওোনকাি্সব্আচ্ছিমিকানচ্ছদি্ মনিন্ত্রে্কমি।্ মচমঠ্গুচ্ছলা্ োইপ্কচ্ছিমছল্সািানয্
ইিংচ্ছিজী্ জানা্ ফািসী্ োইমপিিা,্ স্বাভামবকভাচ্ছবই্ তািা্ নানা্ গেচ্ছগাল্ কচ্ছি্ ষফচ্ছল।্
একজন,্পযািীি্ষকান্আচ্ছিমিকান্বযাচ্ছঙ্কি্িযাচ্ছনজাি্তাি্নাি্ভুল্কিাি্জনয্আিায়্
ষবশ্বকুমন্মদচ্ছয়ই্মচমঠ্্ষলচ্ছেন। 
  
অযান্ড্রু্কাচ্ছনথগীি্মবিাে্ষে্সাফলয্তাি্কািে্জাচ্ছনন? 
  
তাচ্ছক্ইস্পাচ্ছতি্িাজা্বলা্হচ্ছতা,্তা্হচ্ছলও্ইস্পাত্বতমি্বযাপািোি্মতমন্প্রায়্মকছুই্
জানচ্ছতন্না।্তাি্হচ্ছয়্কাজ্কিচ্ছতা্শচ্ছয়্শচ্ছয়্কিথচািী–আি্তািা্ইস্পাত্সম্বচ্ছন্ধ্তাি্
ষচচ্ছয়্ষঢি্ষবমশ্জানচ্ছতা। 
  
মকন্তু্মতমন্ো্জানচ্ছতন্ষসো্হচ্ছলা্িানুষচ্ছক্মক্কচ্ছি্বযবহাি্কিচ্ছত্হয়–আি্এচ্ছতই্
মতমন্ ধনী্ হচ্ছয়্ ওচ্ছঠ্ন।্ জীবচ্ছনি্ ষগাড়াচ্ছতই্ ষকান্ প্রমতষ্ঠান্ গড়াি্ কাচ্ছজ্ আি্
ষনতৃত্বদাচ্ছন্ মতমন্অদু্ভত্ক্ষিতাি্পমিচয়্িাচ্ছেন।্িাত্র্দশ্বছি্বয়চ্ছসই্মতমন্বুঝচ্ছত্
পাচ্ছিন্ িানুষ্ তাচ্ছদি্ মনচ্ছজি্ নাি্ কতো্ ভাচ্ছলাবাচ্ছস,্ এই্আমবষ্কািোই্ মতমন্ কাচ্ছজ্
লাগান্সহচ্ছোমগতা্ষপচ্ছত।্একো্উদহািে্মদই্:্অে্বয়চ্ছস্কাচ্ছনথগী্েেন্স্কেলযাচ্ছে্
োন্ মতমন্ একো্ েিচ্ছগাশ্ ধচ্ছিন–এো্ িা্ েিচ্ছগাশ।্ মকছুমদন্ পচ্ছিই্ ষসো্ ষথচ্ছক্
একগাদা্েিচ্ছগাশ্হচ্ছয়্ ষগচ্ছলা্তাি–মকন্তু্তাচ্ছদি্ মক্োওয়াচ্ছনা্োয়্ মকছুই্ ষতা্ ষনই।্
তেন্তাি্ িাথায়্ দারুে্একো্ িতলব্ ষেচ্ছল্ ষগল।্আচ্ছশ্পাচ্ছশি্ ষছচ্ছলচ্ছদি্ ষেচ্ছক্
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মতমন্বলচ্ছলন,্তািা্েমদ্জেল্ষথচ্ছক্কমচ্ফল্আি্োলপালা্আনচ্ছত্পাচ্ছি্তাহচ্ছল্
বাচ্চা্েিচ্ছগাচ্ছশি্নাি্তাচ্ছদি্নাচ্ছিই্িাো্হচ্ছব। 
  
িতলবোয়্িযামজচ্ছকি্িতই্কাজ্হল।্কাচ্ছনথগী্বযাপািো্ষকানমদন্ষভাচ্ছলন্মন। 
  
বহু্বছি্পচ্ছি্মতমন্একই্িনস্তচ্ছত্বি্ষকৌশল্কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়্বযবসায়্ষকামে্ষকামে্োকা্
কচ্ছিন।্ উদাহিে্ মহসাচ্ছব্ বলা্ োয়্ তাি্ ষপনমসলচ্ছভমনয়া্ ষিল্ ষিাচ্ছেি্ জনয্ ইস্পাত্
মবমক্রি্ষচষ্টা।্ষস্সিয়্ওই্ষিলপচ্ছথি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্মছচ্ছলন্ষজ.্এেগাি্েিসন।্অতএব্
অযান্ড্রু্কাচ্ছনথগী্একো্মবিাে্ইস্পাচ্ছতি্কািোনা্গড়চ্ছলন্মপেসবাচ্ছগথ।্তাি্নাি্মদচ্ছলন্
এেগাি্েিসন্িীল্ওয়াকথ। 
  
একো্ ধাঁধা্ মদমে।্ ষদেুন্ বলচ্ছত্ পাচ্ছিন্ মকনা।্ ষপনমসলচ্ছভমনয়া্ ষিল্ লাইচ্ছনি্জনয্
েেন্ইস্পাচ্ছতি্দিকাি্হল্ষজ.্এেগাি্েিসন্ষকাথা্ষথচ্ছক্তা্মকচ্ছনমছচ্ছলন্জাচ্ছনন?্
…্সীয়াসথ্বা্ষিাবাচ্ছেি্কাচ্ছছ্ষথচ্ছক?্ষিাচ্ছেই্না,্আপনাি্ভুল্হচ্ছে।্আবাি্ভাবুন। 
  
. 
  
কাচ্ছনথমগ্ আি্ জজথ্ পুলিযান্ েেন্ ষিল্ গামড়ি্  ুচ্ছিি্ কািিাি্ বযবসাচ্ছত্ লড়াই্
চালামেচ্ছলন,্ইস্পাচ্ছতি্িাজা্তেনও্ষসই্েিচ্ছগাচ্ছশি্কামহনী্ষভাচ্ছলন্মন। 
  
অযান্ড্রু্ কাচ্ছনথগীি্ ষসন্ট্রাল্ িান্সচ্ছপাচ্ছেথশান্ ষকাম্পানীি্ সচ্ছে্ পুলিযাচ্ছনি্ ষকাম্পানীি্
প্রমতিমিতা্চলমছল।্তািা্দুজচ্ছনই্বািবাি্দাি্কমিচ্ছয়্এিন্অবস্থায়্এচ্ছস্ষপৌঁছচ্ছলন্
ষে্লাচ্ছভি্ ষকান্আশা্ মছল্না।্ দুজচ্ছন্ মনউইয়চ্ছকথ্ ষপৌঁছচ্ছল্তাঁচ্ছদি্ হঠ্াৎ্ ষদো্ হচ্ছল্
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ষসন্ট্ মনচ্ছকালাস্ ষহাচ্ছেচ্ছল।্কাচ্ছনথগী্তেন্বলচ্ছলন্ ‘শুভসন্ধযা,্ মিিঃ্ পুলিযান,্আিিা্ মক্
দুজন্িস্ত্ষবাকাি্িতই্বযবহাি্কিমছ্না?’ 
  
‘আপমন্মক্বলচ্ছত্চান?’্পুলিযান্জানচ্ছত্চাইচ্ছলন। 
  
এবাি্ কাচ্ছনথগী্ তাি্ িচ্ছনি্ কথাো্ বলচ্ছলন–দুচ্ছো্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ স্বাথথ্ একীকিে।্ ষবশ্
ফলাও্কচ্ছিই্মতমন্একসচ্ছে্কাজ্কিাি্সুমবধা্আি্মবরুিাচািচ্ছেি্অসুমবধাি্কথাো্
বুমঝচ্ছয়্বলচ্ছলন।্ষবশ্িন্মদচ্ছয়্শুচ্ছন্ষগচ্ছলন্পুলিযান,্তচ্ছব্মতমন্পুচ্ছিাপুমি্ষিচ্ছন্মনচ্ছত্
পািচ্ছলন্ না।্ ষশষ্ পেথন্ত্ মতমন্ প্রশ্ন্ কিচ্ছিন্ :্ ‘ষকাম্পানীি্ নাি্ মক্ হচ্ছব?’্ কাচ্ছনথগী্
তৎক্ষোৎ্জবাব্মদচ্ছলন্:্‘ষকন,্অবশযই্পুলিযান্পযাচ্ছলস্কাি্ষকাম্পানী।‘ 
  
পুলিযাচ্ছনি্িুে্উজ্জ্বল্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলা।্‘আিাি্ চ্ছি্আসুন’,্মতমন্আহ্বান্জানাচ্ছলন,্‘কথা্
বলা্োক।‘্ওই্কথাবাতথাি্পমিেমতচ্ছত্বতিী্হচ্ছয়মছল্মশে্জগচ্ছতি্এক্ইমতহাস। 
  
বনু্ধ্ বান্ধব্আি্ বযবসাি্ সহচ্ছোমগচ্ছদি্ নাি্ িচ্ছন্ িাো্ আি্ তাচ্ছক্ সম্মান্ জানাচ্ছনাি্
নীমতই্ মছল্অযান্ড্রু্কাচ্ছনথগীি্ ষনতৃত্ব্ দাচ্ছনি্ িহসয।্ তাঁি্ গবথ্ মছল্ ষে্ মতমন্তাঁি্ বহু্
শ্রমিকচ্ছক্তাচ্ছদি্প্রথি্নাি্ধচ্ছি্োকচ্ছত্পািচ্ছতন।্ মতমন্অহঙ্কাি্কচ্ছিই্বলচ্ছতন্ষে্
মতমন্ বযমক্তগতভাচ্ছব্ েতমদন্ দাময়চ্ছত্ব্ মছচ্ছলন্ ততমদন্ তাঁি্ সুন্দি্ ইস্পাত্ কািোনায়্
কেনও্ধিথ ে্হয়মন। 
  
ষপচ্ছেরুমস্ক্ আবাি্ তাি্ কৃষ্ণকায়্ পাঁচকচ্ছক্ সব্ সিয়্ ‘মি.্ কপাি’্ বচ্ছল্ সচ্ছম্বাধন্
কিচ্ছতন।্ অন্ততিঃ্ পচ্ছনচ্ছিা্ বাি্ নানা্ অনুষ্ঠাচ্ছন্ ষপচ্ছেরুমস্ক্ আচ্ছিমিকা্ ভ্রিে্ কচ্ছি্
ষশ্রাতাচ্ছদি্ নানাভাচ্ছব্ িচ্ছনািিন্ কচ্ছিচ্ছছন্ আি্ প্রমতবািই্ মতমন্ একো্ গামড়চ্ছত্ তাঁি্
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পাঁচকচ্ছক্সচ্ছে্মনচ্ছয়্ষগচ্ছছন।্প্রমত্ষক্ষচ্ছত্রই্ষস্িাঝিাচ্ছত্ষপচ্ছেরুমস্কি্োবাি্বতমি্কচ্ছি্
মদচ্ছয়চ্ছছ।্আচ্ছিমিকানচ্ছদি্িত্ ষপচ্ছেরুমস্ক্কেনই্তাি্পাঁচকচ্ছক্ ‘জজথ’্ বচ্ছল্সচ্ছম্বাধন্
কচ্ছিন্ মন,্ প্রচ্ছতযকবাি্ ষেচ্ছকচ্ছছন্ ‘মিিঃ্ কপাি’্ বচ্ছল্ আি্ মিিঃ্ কপািও্ ষসো্
ভাচ্ছলাবাসচ্ছতা। 
  
িানুষ্তাি্মনচ্ছজি্নাি্মনচ্ছয়্এিনই্গবথ্ষবাধ্কচ্ছি্ষে্ষসো্বাঁমচচ্ছয়্িাোি্জনয্তাি্
ষচষ্টাি্অন্ত্ষনই।্অিন্ষে্শক্ত্ধাচ্ছচি্িানুষ্ মপ.মে.্বািনাি,্ মতমনও্হতাশায়্ ষভচ্ছঙ্
পচ্ছড়মছচ্ছলন্ ষেচ্ছহতু্ তাঁি্ নাি্ বহন্ কিাি্ জনয্ তাঁি্ ষকান্ ষছচ্ছল্ মছল্ না।্ মনচ্ছজি্
নািচ্ছক্বাঁমচচ্ছয়্িাোি্জনয্মতমন্তাি্নামত্মি.্এইচ্সীমল’ষক্পঁমচশ্হাজাি্েলাি্ষদন্
শুধু্তাি্নাচ্ছি্নাি্জমড়চ্ছয়্মনচ্ছজচ্ছক্‘বািনাি্সীমল’্বচ্ছল্প্রচাি্কিচ্ছত। 
  
দু’শ্ বছি্আচ্ছগ্ ধনী্ বযমক্তিা্তাচ্ছদি্ নাচ্ছি্ বই্উৎসগথ্কিাি্জনয্ ষলেকচ্ছদি্ োকা্
মদচ্ছতন। 
  
পাঠ্াগাি্আি্োদু িগুচ্ছলায়্ষে্দািী্সব্সিংগ্রহ্িচ্ছয়চ্ছছ্তাি্জনয্ধনযবাদ্জানাচ্ছত্হয়্
িানুষচ্ছকই।্ মবচ্ছশ্বি্বহু্পাঠ্াগাচ্ছিই্অচ্ছনচ্ছক্বই্দান্কচ্ছি্নাি্ মকনচ্ছত্আি্তা্িক্ষা্
কিচ্ছত্ ষচচ্ছয়চ্ছছন।্ মনউইয়কথ্ পাবমলক্ লাইচ্ছব্রিী্ বা্ ষিচ্ছিাপমলেন্ মিউমজয়াচ্ছি্ এিকি্
সিংগ্রহ্আচ্ছছ।্তাছাড়া্প্রমতমে্মগজথাি্জানালাি্কাঁচ্ছচও্বহু্দাতা্িানুচ্ছষি্নাি্ষোদাই্
কিা্থাচ্ছক। 
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বহু্ ষলাক্নাি্িচ্ছন্িােচ্ছত্পািচ্ছছন্না্এই্সকল্কািচ্ছেই্ ষে্তািা্তাচ্ছদি্ ষশানা্
নািগুচ্ছলা্কষ্ট্কচ্ছি্িচ্ছনি্পদথায়্মচিকালীন্কচ্ছি্ষগঁচ্ছথ্িাোি্ষচষ্টা্কচ্ছিন্না।্ওজি্
হল্তাঁিা্বড়্বযস্ত্িানুষ। 
  
মকন্তু্েত্বযস্তই্তাঁিা্ষহান্মনশ্চয়ই্োঙ্কমলন্মে.্রুজচ্ছভচ্ছেি্িত্বযস্ত্নন।্রুজচ্ছভে্
ষবশ্সিয়্ বযয়্কচ্ছিই্এিন্ মক্ ষকান্ ষিকামনচ্ছকি্সিংস্পচ্ছশথ্এচ্ছল্তািও্ নাি্ িচ্ছন্
িচ্ছন্িােচ্ছতন। 
  
একো্ উদাহিে্ ষদওয়া্ োক।্ ক্রাইসলাি্ প্রমতষ্ঠান্ একবাি্ মিিঃ্ রুজচ্ছভচ্ছেি্ জনয্
মবচ্ছশষ্ ধিচ্ছনি্ একোনা্ গামড়্ বতমি্ কচ্ছি।্ ষস্ গামড়্ ষপৌঁচ্ছছ্ মদচ্ছত্ েমব্ল্উ.্ এফ.্
ষচম্বািচ্ছলচ্ছনি্আি্এক্ষিকামনক্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্আচ্ছসন।্আিাি্সািচ্ছনই্িচ্ছয়চ্ছছ্মিিঃ্
ষচম্বািচ্ছলচ্ছনি্ ষলো্ একোনা্ মচমঠ্–মতমন্ এোয়্ তাঁি্ ষসমদচ্ছনি্ অমভজ্ঞতা্ বেথনা্
কচ্ছিচ্ছছন।্ মতমন্ ষলচ্ছেন্ :্ ‘আমি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্রুজচ্ছভেচ্ছক্গামড়ো্ চালাচ্ছনা্ সম্বচ্ছন্ধ্সব্
বুমঝচ্ছয়্ মদচ্ছত্ থামক,্ মকন্তু্ মতমন্আিাচ্ছক্ মশমেচ্ছয়্ ষদন্ িানুষচ্ছক্ ষকিন্কচ্ছি্ চালাচ্ছত্
হয়।’ 
  
‘আমি্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্ষেচ্ছতই,্মি.্ষচম্বািচ্ছলন্মলচ্ছেচ্ছছন,্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্চিৎকাি্েুমশ্হচ্ছয়্
ষদো্ কিচ্ছলন।‘্ আিায়্ মতমন্ নাি্ ধচ্ছি্ োকচ্ছলন,্আিায়্ ষবশ্ সহজ্ হচ্ছত্ মদচ্ছলন।্
আিাি্আিও্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছলা্এোই্ ষদচ্ছে্ষে্আমি্তাচ্ছক্ো্ ষদোমেলাি্ষসো্ মতমন্
ষবশ্আগ্রহ্ মনচ্ছয়্ ষদেচ্ছত্লাগচ্ছলন।্গামড়ো্এিনভাচ্ছব্বানাচ্ছনা্হচ্ছয়মছল্ ষে্শুধু্এক্
হাত্মদচ্ছয়ই্চালাচ্ছনা্োয়।্গামড়ো্ষদেচ্ছত্ষবশ্ষলাকও্জিাচ্ছয়ত্হয়।্মতমন্বলচ্ছলন্:্

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

115 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

‘ভামি্চিৎকাি্গামড়।্শুধু্ষবাতাি্মেপচ্ছলই্চালাচ্ছনা্োয়।্আিাি্কাচ্ছছ্এো্দারুে–মক্
কচ্ছি্এিন্হয়্জামন্না,্আিাি্এেনই্চামলচ্ছয়্ ুচ্ছি্আসচ্ছত্ইচ্ছে্কিচ্ছছ। 
  
রুজচ্ছভচ্ছেি্বনু্ধবান্ধব্আি্আমীয়্স্বজন্গামড়োি্প্রশিংসা্কিচ্ছত্মতমন্বলচ্ছলন্:্‘মি.্
ষচম্বািচ্ছলন,্এো্বতমি্কিাি্জনয্আপনািা্ষে্সিয়্আি্পমিশ্রি্কচ্ছিচ্ছছন্আমি্তাি্
প্রশিংসা্কিমছ।্এিপি্মতমন্গামড়ি্সব্েন্ত্রপামত্েুঁমেনামেি্প্রশিংসা্কিচ্ছলন।্মিচ্ছসস্
রুজচ্ছভে্আি্মনচ্ছজি্ষসচ্ছক্রোমি্মিস্পামকথনসচ্ছকও্ষদোচ্ছলন।্তািপি্পুিচ্ছনা্কৃষ্ণাে্
চাকি্জজথচ্ছক্বলচ্ছলন্:্‘জজথ,্তুমি্সুেচ্ছকচ্ছসি্দাময়ত্ব্ষনচ্ছব।’ 
  
‘ষশষ্ পেথন্ত্ চালাচ্ছনাি্ ষকৌশল্ ষশো্ হচ্ছল্ মতমন্ বলচ্ছলন:্ ‘মি.্ ষচম্বািচ্ছলন,্ আমি্
ষফোচ্ছিল্মিজাভথ্ষবােথচ্ছক্মত্রশ্মিমনে্বমসচ্ছয়্ষিচ্ছেমছ।্এবাি্তাই্কাচ্ছজ্োই,্ষকিন?’ 
  
‘আমি্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্একজন্ষিকামনকচ্ছক্মনচ্ছয়্োই।্রুজচ্ছভচ্ছেি্সচ্ছে্তাঁি্পমিচয়্
কমিচ্ছয়্ মদচ্ছয়মছলাি।্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ তাঁি্ সচ্ছে্ আচ্ছগ্ কথা্ বচ্ছলন্ মন,্ শুধু্ নািোই্
শুচ্ছনমছচ্ছলন।্ ষিকামনক্ একেু্ লাজুক্ িানুষ।্ মবদায়্ ষনওয়াি্ সিয়্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্
ষিকামনকচ্ছক্ তাি্ নাি্ ধচ্ছি্ ষেচ্ছক্ কিিদথন্ কচ্ছি্ ওয়ামশিংেচ্ছন্ আসাি্ জনয্ ধনযবাদ্
মদচ্ছলন।্ এই্ ধনযবাদ্ ষদবাি্ িচ্ছধয্ কৃমত্রিতা্ মছল্ না।্ সমতযই্ তা্ মছল্ আন্তমিকতা্
িাো।’ 
  
‘মনউইয়কথ্ষফিাি্পি্আমি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্রুজচ্ছভচ্ছেি্সই্কিা্একো্আচ্ছলাকমচত্র্পাই্
তাি্ সচ্ছে্আিাি্ কাচ্ছজি্ জন্ ধনযবাদও।্ এসব্ কিাি্ সিয়্ মতমন্ ষকাথায়্ ষপচ্ছলন্
এোই্আিাি্কাচ্ছছ্এক্িহসয।’ 
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োঙ্কমলন্ মে.্ রুজচ্ছভে্ জানচ্ছতন্ িানুচ্ছষি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ ভাচ্ছলা্ ধািো্ বতমিি্ সিল্
প্রচ্ছয়াজনীয়্ আি্ গুরুত্বপূেথ্ উপায়মে্ হচ্ছলা,্ িানুচ্ছষি্ নাি্ িচ্ছন্ িাো্ আি্ তাচ্ছদি্
মনচ্ছজচ্ছদি্গুরুত্বপূেথ্ভাবচ্ছত্ষদওয়া–তবুও্কজচ্ছনই্বা্ষসো্কচ্ছি? 
  
ষবমশি্ ভাগ্ সিচ্ছয়ই্ ষকান্ অচ্ছচনা্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ আিাচ্ছদি্ পমিচয়্  েচ্ছল্ আিিা্
মকছুক্ষে্কথাবাতথাি্পি্েেন্মবদায়্মনই্তাি্নাি্আি্িচ্ছন্িামে্না। 
  
ষকান্ িাজননমতক্ ষনতা্প্রথচ্ছিই্ ো্ ষশচ্ছেন্তা্ হচ্ছলা্ :্ ‘ষকান্ ষভােদাতাি্ নাি্িচ্ছন্
িাো্মবচক্ষে্ষনতাি্কাজ।্ষসো্ভুচ্ছল্োওয়া্িাচ্ছন্মনচ্ছজ্েুচ্ছব্োওয়া।’ 
  
আি্এই্নাি্িচ্ছন্িাোি্দক্ষতা্িাজনীমতি্িত্বযবসা্আি্সািামজক্ষোগাচ্ছোচ্ছগি্
ষক্ষচ্ছত্রও্সিান্গুরুত্বপূেথ। 
  
ষনচ্ছপামলয়ন্ ষবানাপাচ্ছেথি্ ভাইচ্ছপা্ োচ্ছন্সি্ সম্রাে্ তৃতীয়্ ষনচ্ছপামলয়ন্ অহঙ্কাি্ কচ্ছি্
বলচ্ছতন্ ষে,্িাজকীয়্কাজকচ্ছিথি্বযস্ততা্সচ্ছত্ত্বও্োচ্ছদি্সচ্ছে্ ষদো্হচ্ছতা্তাচ্ছদি্নাি্
ভুলচ্ছতন্না। 
  
এ্কাচ্ছজ্তাি্ষকৌশল্মক্িকি?্েুবই্সিল।্নািো্পমিষ্কাি্না্শুনচ্ছত্ষপচ্ছল্ মতমন্
বলচ্ছতন্:্‘েুব্দুিঃমেত,্নািো্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্শুমনমন।্তািপি্নািো্একেু্অসাধািে্হচ্ছল্
মতমন্বলচ্ছতন্:্নাচ্ছিি্বানানো্মক্িকি্একেু্বলচ্ছবন?’ 
  
কথাবাতথা্চলাি্ফাঁচ্ছক্মতমন্ষবশ্কচ্ছয়কবাি্উচ্চািে্কিচ্ছতন,্োচ্ছত্িচ্ছন্ষসো্ষগঁচ্ছথ্
িাো্োয়।্সচ্ছে্িচ্ছন্িােচ্ছতন্ষলাকমেি্বাচনভেী,্আকৃমত্সব্মকছু। 
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ষলাকমে্ নািী্ ষকউ্হচ্ছল্ ষনচ্ছপামলয়ন্আিও্একেু্োেচ্ছতন।্ িাজািশাই্একা্ হচ্ছলও্
একেে্কাগচ্ছজ্ নািো্ মলচ্ছে্ ষফলচ্ছতন্তািপি্ বাি্কচ্ছয়ক্ ষচাে্ বুমলচ্ছয়্ িচ্ছন্ ষগঁচ্ছথ্
মনচ্ছয়্কাগজো্ মছঁচ্ছড়্ ষফলচ্ছতন।্এইভাচ্ছবই্ মতমন্ ষলাকমেি্পমিপূেথ্একো্ ছমব্ এঁচ্ছক্
ষফলচ্ছতন। 
  
এসব্ কিচ্ছত্ সিয়্ লাচ্ছগ,্ তচ্ছব্ ভাচ্ছলা্ বযবহাি্ কিচ্ছত্ ষগচ্ছল,্ এিাসথন্ বচ্ছলচ্ছছন,্
‘ষছােোচ্ছো্স্বাথথতযাগ্কিচ্ছতই্হয়।’ 
  
অতএব্আপমন্েমদ্চান্ষলাচ্ছক্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক,্তাহচ্ছল্মতন্নম্বি্মনয়ি্হচ্ছলা্
:্িচ্ছন্িােচ্ছবন্ষকান্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্তাি্মনচ্ছজি্নািই্হচ্ছলা্সব্ভাষাচ্ছতই্সব্ষচচ্ছয়্
মিমষ্ট। 
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সপ্তি পতির্ছেদ 
ভাচ্ছলা্বক্তা্হওয়া্োয়্কী্কচ্ছি 

  
সম্প্রমত্আমি্এক্মব্রজ্ষেলায়্আিমন্ত্রত্হচ্ছয়মছলাি।্বযমক্তগতভাচ্ছব্আমি্ব্রীজ্ষেমল্না,্
ষসোচ্ছন্স্বেথচ্ছকশী্একমে্ষিচ্ছয়ও্ মছল্ষে্ মব্রজ্ষেচ্ছল্না।্ষস্জানচ্ছতা্লাওচ্ছয়ল্েিাস্
ষিমেওয়্ষোগ্ষদবাি্আচ্ছগ্আমি্তাি্িযাচ্ছনজাি্মছলাি।্ষস্আিও্জানচ্ছতা্আমি্তাি্
সচ্ছে্ ইউচ্ছিাপ্ ভাচ্ছলাভাচ্ছব্  ুচ্ছিমছ্ আি্ তাি্ বকৃ্ততাও্ বামনচ্ছয়্ মদচ্ছয়মছ।্ ষিচ্ছয়মে্ তাই্
বলচ্ছলা্ :্ ‘ওহ,্ মিিঃ্কাচ্ছনথগী,্আপনাি্ ষদো্ সব্জায়গা্আি্ সুন্দি্ দৃশযগুচ্ছলাি্কথা্
আিাচ্ছক্বলুন।’ 
  
‘আিিা্ ষসাফায়্ বসাি্পি্ ষস্জানাচ্ছলা্ স্বািীি্ সচ্ছে্ও্ ইদানীিং্আমেকা্ভ্রিে্কচ্ছি্
এচ্ছসচ্ছছ।্ ‘আমেকা!’্ আমি্ প্রশিংসা্ কচ্ছি্ বচ্ছল্ উঠ্লাি।্ কী্ চিৎকাি!্ আমি্ মনচ্ছজও্
আমেকায়্ষবড়াচ্ছত্ষচচ্ছয়মছ,্ মকন্তু্একবাি্ ষকবল্আলমজয়াচ্ছসথ্চমব্বশ্ ন্টা্থাকা্ছাড়া্
আি্োওয়া্সম্ভব্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্মন।্ষতািিা 
  
ষসোচ্ছন্ বড়্ মশকাচ্ছিি্ এলাকায়্ মগচ্ছয়চ্ছছা্ নামক?্ ষগচ্ছছা!্ বািঃ!্ দারুে!্ মক্ ষসৌভাগয।্
ষতািাচ্ছক্ষদচ্ছে্মহিংচ্ছস্হচ্ছে্আিাি।্ষতািাি্আমেকাি্গে্ষশানাও। 
  
পঁয়তামল্লশ্মিমনে্ষিচ্ছয়মে্ওি্কামহনী্শুমনচ্ছয়্ষগল।্ষস্আি্একবািও্জানচ্ছত্চাইচ্ছলা্
না্আমি্ষকাথায়্মগচ্ছয়মছ্বা্ষদচ্ছেমছ।্ষস্আিাি্ষবড়াচ্ছনাি্গে্আি্শুনচ্ছত্চায়মন।্ষস্
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ো্ চাইমছচ্ছলা্ তা্ হচ্ছলা্ একজন্ আগ্রহী্ ষশ্রাতা।্ োচ্ছত্ ষস্ ষকাথায়্ মগচ্ছয়মছল্ শুমনচ্ছয়্
আমগচ্ছবথ্ফুচ্ছল্উঠ্চ্ছত্পাচ্ছি। 
  
ষিচ্ছয়মে্মক্অস্বাভামবক্মকছু?্ষিাচ্ছেই্না।্অচ্ছনচ্ছকই্এই্িকি। 
  
ষেিন্একো্উদাহিে্মদমে,্সম্প্রমত্আমি্মনউইয়চ্ছকথি্প্রকাশক্ষক.্েমব্ল্উ্গ্রীেবচ্ছেথি্
ষদওয়া্ এক্ মেনাি্ পামেথচ্ছত্ একজন্ মবেযাত্ ষবাোমনচ্ছিি্ সচ্ছে্ সাক্ষাত্ কমি।্ ষকান্
ষবাোমনচ্ছিি্সচ্ছে্আচ্ছগ্আিাি্আলাপ্হয়মন।্তাই্তাচ্ছক্আিাি্দারুে্িচ্ছন্হচ্ছলা।্
আমি্ষচয়াচ্ছিি্প্রায়্হাতচ্ছল্ষকান্িকচ্ছি্বচ্ছসই্তাি্কথা্মগলমছলাি।্মতমন্নানা্িকি্
মবষচ্ছয়্তাঁি্কথা্ ষশানাচ্ছলন।্গাঁজা,্ সাধািে্আলু,্ ইতযামদ্সম্পচ্ছকথ্ মতমন্আশ্চেথ্সব্
কথা্ষশানাচ্ছলন।্আিাি্মনচ্ছজি্একো্ষছাট্ট্বাগান্আচ্ছছ–মতমন্আিায়্ষস্সম্বচ্ছন্ধ্নানা্
সিসযা্ষিোচ্ছনাি্উপচ্ছদশ্মদচ্ছলন। 
  
ো্বলমছ,্আিিা্মেনাি্পামেথচ্ছত্মছলাি।্ষসোচ্ছন্আিও্বহু্মনিমন্ত্রত্মনশ্চয়ই্মছচ্ছলন।্
মকন্তু্আমি্মচিাচমিত্ভদ্রতা্তযাগ্কচ্ছি্ওই্উমদ্ভদতত্বমবচ্ছদি্সচ্ছে্কথা্বচ্ছল্কাোই। 
  
িাঝিাত্ এচ্ছস্ ষগল।্ সকচ্ছলি্ কাচ্ছছ্ মবদায়্ মনচ্ছয়্ চচ্ছল্ এলাি।্ উমদ্ভদতত্ত্বমবদ্ এবাি্
আিাি্মনিন্ত্রেকািীচ্ছক্আিাি্সম্পচ্ছকথ্প্রশিংসােচ্ছল্অচ্ছনক্কথা্বলচ্ছলন।্আমি্নামক্
দারুে্ উেীপনায়্ ‘ভিপুি’,্ আমি্ ‘এই’,্ ‘তাই’্ ইতযামদ।্ ষশষ্ পেথন্ত্ মতমন্ বলচ্ছলন্
কথাবাতথায়্আমি্চিৎকাি। 
  
আমি্কথাবাতথায়্চিৎকাি?্আমি?্ষস্মক।্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্সচ্ছে্ষবাধ্হয়্দুএকোি্ষবমশ্
কথাই্ বমলমন-বলাি্ মকছু্ ষবাধ্ হয়্ মছলও্ না্কািে্উমদ্ভদতত্ত্ব্সম্বচ্ছন্ধ্আিাি্ ষকানই্
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জ্ঞান্ষনই।্তচ্ছব্আমি্একো্কাজই্কচ্ছিমছ–তাহচ্ছলা্গভীি্িচ্ছনাচ্ছোগ্মদচ্ছয়্তাি্কথা্
শুচ্ছনমছ।্ তাি্ কািে্ আিাি্ আগ্রহ্ বাঁধ্ িাচ্ছন্ মন।্ মতমন্ তা্ অনুভব্ কচ্ছিমছচ্ছলন।্
স্বাভামবকভাচ্ছবই্ মতমন্ তাচ্ছত্ েুমশ্ হন।্ এ্ ধিচ্ছনি্ ষশানাি্ বযাপািই্ হচ্ছলা্ সম্মান্
জানাবাি্ষসিা্পথ!্জযাক্উেচ্ছফােথ্তাি্‘ষস্ট্রিাসথ্ইন্লাভ’্বইচ্ছত্মলচ্ছেচ্ছছন্েুব্কি্
ষলাকই্ গভীি্ িচ্ছনাচ্ছোগ্ মদচ্ছয়্ ষশাচ্ছন।্আমি্আিও্ মকছুো্ ষবমশই্কমি–আমি্কথাি্
িাঝোচ্ছন্তাঁি্উচ্ছ্বমসত্প্রশিংসা্কচ্ছিমছলাি। 
  
আমি্ তাঁচ্ছক্ বচ্ছলমছলাি্ তাি্ কথায়্আিাি্ দারুে্ উপকাি্ হচ্ছলা–আি্ সমতযই্ তাই।্
আমি্এও্তাচ্ছক্বমল,্তাঁি্িচ্ছতা্জ্ঞান্থাকচ্ছল্ভাচ্ছলা্হচ্ছতা।্এ্কথাও্বচ্ছলমছলাি্তাি্
সচ্ছে্ িাচ্ছঠ্্ িাচ্ছঠ্্  ুিচ্ছত্ পািচ্ছল্ িজা্ হচ্ছতা।্ তাি্ সচ্ছে্ আবাি্ ষদো্ কিচ্ছতও্
ষচচ্ছয়মছলাি। 
  
এই্কািচ্ছেই্মতমন্আিাি্কথাবাতথায়্দক্ষ্বচ্ছলন–আসচ্ছল্আমি্একজন্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা,্
আি্তাচ্ছক্কথা্বলায়্উৎসামহত্কচ্ছিমছ্িাত্র। 
  
বযবসাময়ক্ ষক্ষচ্ছত্র্ সফল্ সাক্ষাচ্ছতি্ কাচ্ছজি্ িহসযো্ মক?্ এ্ মবষচ্ছয়্ চালথস্্ এমলয়ে্
বচ্ছলচ্ছছন,্‘সকল্বযবসাময়ক্সাক্ষাচ্ছতি্বযাপাচ্ছি্ষকান্িহসয্ষনই্….্মেমন্কথা্বলচ্ছছন্
তাি্কথা্গভীি্িচ্ছনাচ্ছোগ্মদচ্ছয়্ষশানাই্গুরুত্বপূেথ।্এি্ষচচ্ছয়্স্তাবকতা্আি্হয়্না।’ 
  
. 
  
এ্ষতা্জানা্কথা,্তাই্না?্হাভথাচ্ছেথ্চাি্বছি্পচ্ছড়্ষসো্জানচ্ছত্হয়্না।্অথচ্আিিা্
জামন্ ষে্আপনািা্জাচ্ছনন্বযবসায়ীিা্প্রচুি্েিচ্কচ্ছি্বড়্জায়গা্ ষনন,্পয়সা্েিচ্
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কচ্ছি্তাচ্ছদি্ষদাকান্সাজাচ্ছনাি্বযবস্থা্কচ্ছিন।্তািপি্ষে্সব্ষকিােী্মনচ্ছয়াগ্কচ্ছিন্
তািা্ মকন্তু্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্না্হওয়ায়্ষক্রতাচ্ছদি্সচ্ছে্তকথ্জুচ্ছড়্ষদয়।্তািা্ষক্রতাচ্ছদি্
মবিমক্ত্উৎপাদন্কিাি্ফচ্ছল্ষদাকান্ষথচ্ছক্তাচ্ছদি্প্রায়্পালাচ্ছত্হয়। 
  
ষজ.্ মস.্ উেচ্ছনি্ কথাোই্ ধরুন।্ মতমন্ আিাি্ ক্লাচ্ছস্ এো্ বচ্ছলন।্ একবাি্ ষকান্
মেপােথচ্ছিন্টাল্ষিাি্ ষথচ্ছক্ মতমন্একো্ সুে্ ষকচ্ছনন।্ ষসো্োিাপ্হচ্ছয়্োয়-িঙ্উচ্ছঠ্্
মগচ্ছয়্ষসো্কালািোচ্ছক্নষ্ট্কচ্ছি্ষদয়। 
  
সুেো্মনচ্ছয়্মগচ্ছয়্মতমন্মবচ্ছক্রতা্ষলাকমেচ্ছক্ষদোন।্ষলাকমে্ষকান্কথাই্ষশাচ্ছন্না্বিিং্
মনচ্ছজি্কথাই্বলচ্ছত্চায়।্ মতমন্অমভচ্ছোগ্জানাবাি্আচ্ছগই্ষস্বলচ্ছত্থাচ্ছক,্আিিা্
এিকি্সুে্হাজাি্হাজাি্মবমক্র্কচ্ছিমছ,্আি্এিকি্অমভচ্ছোগ্এই্প্রথি্ষপলাি। 
  
ষলাকোি্ বযবহাি্জ নয্ হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলা।্অপিানজনক্ভমেচ্ছত্ ষস্ বলল,্আপমন্ মিথযা্
কথা্ বলচ্ছছন।্ আিাচ্ছদি্ উপি্ ষজাি্ কচ্ছি্ এসব্ চাপাবাি্ ষচষ্টা্ কিচ্ছছন।্ আিাচ্ছদি্
ঠ্কাচ্ছত্চান্আপমন। 
  
কথাবাতথাি্ফাঁচ্ছক্আিও্একজন্এচ্ছস্ ষোগ্ মদল্তাি্সচ্ছে।্ ষস্ বলল,্ ‘এচ্ছত্ মকছু্
কিাি্ষনই।্এিকি্দাচ্ছি্এি্ষথচ্ছক্ভাচ্ছলা্সুে্পাওয়া্োয়্না।’ 
  
ইমতিচ্ছধয্আিািও্িাথা্গিি্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্মছল।্উেন্কামহনীমে্বলচ্ছত্মগচ্ছয়্বচ্ছলমছচ্ছলন,্
প্রথিতিঃ্ মবচ্ছক্রতা্ আিাি্ সততা্ সম্বচ্ছন্ধ্ প্রশ্ন্ ষতাচ্ছল,্ মিতীয়্ জন্ িন্তবয্ কচ্ছি্ আমি্
সস্তায়্িাল্মকচ্ছনমছ।্আমি্িাচ্ছগ্ষফচ্ছে্পড়চ্ছত্চাইমছলাি।্আমি্েেন্বলচ্ছত্চাইমছলাি্
ওিা্ ওচ্ছদি্ সুে্ মনচ্ছয়্ চুচ্ছলায়্ োক,্ মঠ্ক্ তেনই্ ষদাকাচ্ছনি্ িামলক্ এচ্ছস্ পড়চ্ছলন।্
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মনচ্ছজি্বযবসা্ মতমন্ভাচ্ছলাই্জানচ্ছতন।্ মতমন্আিায়্একদি্বদচ্ছল্ মদচ্ছলন।্একজন্
কু্রি্ষক্রতাচ্ছক্মতমন্সন্তুষ্ট্িানুচ্ছষ্বদচ্ছল্মদচ্ছলন।্মতমন্এো্মকভাচ্ছব্কিচ্ছলন্জাচ্ছনন?্
মতনমে্উপাচ্ছয়্: 
  
প্রথিতিঃ,্মতমন্ষকান্কথা্না্বচ্ছল্আিাি্কথা্ষগাড়া্ষথচ্ছক্শুচ্ছন্ষগচ্ছলন। 
  
মিতীয়তিঃ,্আিাি্কথা্ ষশষ্হচ্ছতই্ মবচ্ছক্রতািা্ েেন্আবাি্কথা্ বলাি্ ষচষ্টা্কিচ্ছত্
চাইমছল্মতমন্আিাি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছক্তাচ্ছদি্সচ্ছে্তকথ্আিম্ভ্কিচ্ছলন।্মতমন্শুধু্ষে্
ওচ্ছদি্ষদোচ্ছলন্আিাি্কালািো্সমতযই্নষ্ট্হচ্ছয়্ষগচ্ছছ্তাই্নয়,্বিিং্বলচ্ছলন্সমূ্পেথ্
সন্তুষ্ট্কিা্োয়্না্এিন্মকছু্ষেন্ষদাকান্ষথচ্ছক্মবমক্র্কিা্না্হয়। 
  
তৃতীয়তিঃ,্ মতমন্স্বীকাি্কিচ্ছলন্ ষগালিাচ্ছলি্বযাপািো্তাি্জানান্ মছল্না।্তািপি্
মতমন্সিলভাচ্ছবই্বলচ্ছলন,্এই্সুে্সম্পচ্ছকথ্মক্কিচ্ছত্বলচ্ছছন্বলুন।্ো্বলচ্ছবন্তাই্
কিচ্ছবা। 
  
ক’মিমনে্আচ্ছগই্তাচ্ছদি্ চুচ্ছলাি্ সুে্ মনচ্ছয়্ ষগাল্লায়্ ষেচ্ছত্বলব্ভাবমছলাি,্ মকন্তু্এেন্
বললাি,্‘আমি্আপনাি্পিািশথ্চাইমছ।্আমি্জানচ্ছত্চাই্এ্অবস্থাো্সািময়ক্মকনা্
এবিং্মকছু্কিা্সম্ভব্মকনা।‘ 
  
মতমন্পিািশথ্মদচ্ছলন্সুেো্আিও্এক্সপ্তাহ্বযবহাি্কিচ্ছত।্তাচ্ছত্েমদ্ষদাষ্দূি্না্
হয়্তাহচ্ছল্ ষসো্ মনচ্ছয়্আসচ্ছত,্ মতমন্ ষসো্ বদচ্ছল্ ষদচ্ছবন।্আপনাি্ সুসমবচ্ছধি্জনয্
সমতযই্দুিঃমেত। 
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আমি্েুমশ্িচ্ছনই্ষদাকান্ ষছচ্ছড়্এলাি।্সপ্তাচ্ছহি্ ষশচ্ছষ্ সুেো্ মঠ্কই্হচ্ছয়্ ষগল।্আি্
ওই্ষদাকান্সম্পচ্ছকথ্আিাি্মবশ্বাসও্ষবচ্ছড়্ষগল। 
  
এত্আশ্চচ্ছেথি্ মকছু্ ষনই্ ষে্ভদ্রচ্ছলাক্ ষদাকাচ্ছনি্কতথা–আি্ওই্ দুজন্ মবচ্ছক্রতা্সািা্
জীবন্ ষকিােীই্ ষথচ্ছক্ োচ্ছব।্ না,্ তাচ্ছদি্ সম্ভবতিঃ্ পযাক্ কিাি্ দপ্তচ্ছি্ পাঠ্াচ্ছনা্ হচ্ছব্
োচ্ছত্তািা্ষকান্ষক্রতাি্সিংস্পচ্ছশথ্না্আচ্ছস। 
  
সিস্ত্সিচ্ছয়ই্আ াতমবলাসী্বা্সিাচ্ছলাচকও্প্রায়ই্িচ্ছনাচ্ছোগী্ষশ্রাতা্ষপচ্ছল্ষবশ্নিি্
হচ্ছয়্ প্রায়ই্ িচ্ছনাচ্ছোগ্ এই্ কাতাি্ মবষ্ বাইচ্ছি্ পচ্ছড়ন–এিন্ ষশ্রাতা্ ষে্ চুপচাপ্ শুচ্ছন্
োওয়াি্িুহূচ্ছতথ্ষগােচ্ছিা্সাচ্ছপি্িত্িানুচ্ছষও্তাি্মবষ্বাইচ্ছি্ষঢচ্ছল্ষফচ্ছল।্মনউইয়কথ্
ষেমলচ্ছফান্ষকাম্পানীি্একো্উদাহিে্ মদই।্তািা্একজন্গ্রাহকচ্ছক্ মনচ্ছয়্সািং ামতক্
মবব্রত্হয়।্ভদ্রচ্ছলাক্গালিন্দ্ মদচ্ছয়্ িাচ্ছগি্ বচ্ছশ্ ষেমলচ্ছফাচ্ছনি্তাি্আি্ েুঁমে্উপচ্ছড়্
ষফলচ্ছত্চান।্ মতমন্ মকছু্কল’্এি্চাজথ্ মিথযা্বচ্ছল্ মদচ্ছতও্অস্বীকাি্কচ্ছিন।্েবচ্ছিি্
কাগচ্ছজও্ মতমন্ ষলোচ্ছলমে্কচ্ছিন।্পাবমলক্সামভথস্কমিশচ্ছনও্ মতমন্অজস্র্অমভচ্ছোগ্
কচ্ছিন্আি্ষেমলচ্ছফান্ষকাম্পানীি্মবরুচ্ছি্িািলাও্কচ্ছিন। 
  
ষশষ্ পেথন্ত্ ষকাম্পামন্ তাচ্ছদি্ অতযন্ত্ দক্ষ্ একজন্ কুশলী্ ষলাকচ্ছক্ িািামক্ ওই্
গ্রাহকচ্ছক্ঠ্াো্কিচ্ছত্পাঠ্ান।্এই্ষলাকমে্ওই্মেেমেচ্ছে্গ্রাহচ্ছকি্সব্কথা্িন্মদচ্ছয়্
ষশাচ্ছনন।্ ষলাকমে্ঠ্াো্িাথায়্সব্গালাগাল্শুচ্ছন্ ষগচ্ছলন্আি্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্গ্রাহক্ষে্
মঠ্ক্বলচ্ছছন্তাই্জানাচ্ছলন। 
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ভদ্রচ্ছলাক্মতন্ ন্টা্ধচ্ছি্গালাগাল্মদচ্ছয়মছচ্ছলন্আি্আমিও্তা্শুচ্ছন্োই,্আিাি্ক্লাচ্ছস্
ষেমলচ্ছফাচ্ছনি্ষসই্ষলাকমে্জামনচ্ছয়্মছচ্ছলন।্এিপচ্ছিও্মতমন্গ্রাহচ্ছকি্কাচ্ছছ্আবাি্োন-
বািবাি্চাি্বাি।্চাি্বাচ্ছিি্পি্ষলাকমে্একো্ষেমলচ্ছফান্গ্রাহক্স্বাথথিক্ষা্সমিমতি্
সদসযও্ হন।্ মতমন্এেনও্তাি্ সদসয্আচ্ছছন–অবশয্আিও্একজন্সদসয্আচ্ছছন্
মতমন্ষসই্মিিঃ। 
  
আমি্ ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ কথা্ বধেথ্ ধচ্ছিই্ শুচ্ছনমছলাি্ বচ্ছল্ ষলাকমে্ জামনচ্ছয়মছচ্ছলন।্ প্রমতমে্
ষক্ষচ্ছত্রই্ তাি্ সচ্ছে্আমি্ একিত্ হই।্ ভদ্রচ্ছলাক্ ষশষ্ পেথন্ত্ প্রায়্ বনু্ধ্ হচ্ছয়্ ওচ্ছঠ্ন।্
প্রথিবাি্ তাঁি্ অমভচ্ছোচ্ছগি্ কথা্ উঠ্ল্ না,্ মিতীয়্ বাচ্ছিও্ না।্ চতুথথবাচ্ছি্ িািলাোই্
বদচ্ছল্ ষগল–মতমন্ মবচ্ছলি্ সব্ োকাই্ মিমেচ্ছয়্ মদচ্ছলন।্ আি্ এই্ প্রথি্ ষেমলচ্ছফান্
ষকাম্পামনি্ইমতহাচ্ছস্মতমন্িািলা্প্রতযাহাি্কচ্ছি্ষনন। 
  
সচ্ছন্দহ্ ষনই্ মি.মনচ্ছজচ্ছক্একজন্গ্রাহচ্ছকি্স্বাথথিক্ষাকািী্ মনিঃসে্ ষোিা্বচ্ছলই্ভাবচ্ছত্
চাইমছচ্ছলন।্বাস্তচ্ছব্ মকন্তু্ মতমন্চাইমছচ্ছলন্ মকছুো্গুরুত্ব।্প্রথচ্ছি্গালাগাল্ মদচ্ছয়্ ষসো্
পান্ মতমন,্তািপি্ ষকাম্পামনি্এক্প্রমতমনমধ্এচ্ছল্তাি্কােমনক্অমভচ্ছোগ্বাতাচ্ছস্
মিমলচ্ছয়্োয়।্এিন্মতমন্আশাই্কচ্ছিন্মন। 
  
একমদন্ সকাচ্ছল্ ষবশ্ ক’বছি্ আচ্ছগ্ ষেেিাি্ উচ্ছলন্ ষকাম্পামনি্ জুমলয়ান্ এফ.্
ষেেিাচ্ছিি্অমফচ্ছস্ঝচ্ছড়ি্ষবচ্ছগ্ঢুকচ্ছলন্এক্কু্রি্ষক্রতা। 
  
ষলাকমেি্ কাচ্ছছ্ আিাচ্ছদি্ প্রমতষ্ঠান্ পচ্ছনচ্ছিা্ েলাি্ ষপত,্ মি.্ ষেেিাি্ পচ্ছি্ আিায়্
বচ্ছলমছচ্ছলন।্ষক্রতা্ষসো্অস্বীকাি্কিচ্ছলা,্তচ্ছব্আিিা্জানতাি্ওিই্ভুল্হচ্ছে।্তাই্
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আিিা্তাি্কাচ্ছছ্ষসো্দামব্কমি।্ভদ্রচ্ছলাক্িাচ্ছগ্এচ্ছকবাচ্ছি্মশকাচ্ছগায়্এচ্ছস্হামজি্
হচ্ছলন–শুধু্আিাচ্ছক্জানাচ্ছত্ ষে্ োকা্ মতমন্ কেনই্ ষদচ্ছবন্ না,্আি্আিাি্ ষদাকান্
ষথচ্ছক্এক্েলাচ্ছিিও্মজমনস্মকনচ্ছবন্না। 
  
আমি্ষবশ্বধেথ্মনচ্ছয়ই্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্সব্কথা্শুচ্ছন্ষগলাি।্বাধা্ষদবাি্মকছু্ইচ্ছে্ষে্
হয়মন্তাও্নয়–তচ্ছব্তাচ্ছত্োিাপ্হচ্ছব্ ষভচ্ছবই্ ষচচ্ছপ্ ষগলাি।্তাচ্ছক্তাই্কথা্বচ্ছল্
ষেচ্ছত্মদলাি।্তািপি্ষস্একেু্কথা্ষশানাি্িত্অবস্থায়্এচ্ছল্ষবশ্শান্ত্স্বচ্ছি্আমি্
বললাি্:্‘আপমন্ষে্মশকাচ্ছগায়্এচ্ছস্আিাচ্ছক্এ্কথাো্বচ্ছলচ্ছছন্তাি্জনয্ধনযবাদ।্
আিাি্েুব্উপকাি্কচ্ছিচ্ছছন্আপমন।্কািে্আিাি্প্রমতষ্ঠান্আপনাি্মবিমক্ত্উৎপাদন্
কচ্ছি্থাকচ্ছল্আিও্অচ্ছনচ্ছকিই্হয়চ্ছতা্কিচ্ছব।্ষসো্েুব্োিাপ্হচ্ছতা।্আপনাি্বলাি্
ষচচ্ছয়ও্আিাি্ষশানাি্আগ্রহ্ষবমশ্মবশ্বাস্করুন। 
  
এিকি্ মকছু্ মতমন্ এচ্ছকবাচ্ছিই্আশা্ কচ্ছিন্ মন।্আিাি্ ধািো্ মতমন্ একেু্ হতাশই্
হচ্ছলন,্কািে্মশকাচ্ছগায়্এচ্ছস্দু্চাি্কথা্মতমন্ষশানাচ্ছত্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন,্মকন্তু্তাি্বদচ্ছল্
ষপচ্ছলন্ধনযবাদ।্আমি্তাচ্ছক্বললাি,্ ‘ওই্পচ্ছনচ্ছিা্েলাি্আিিা্বামতল্কচ্ছি্ষদচ্ছবা্
কািে্ মতমন্ েুবই্সাবধানী্ িানুষ।্তাচ্ছক্ িাত্র্একোই্ মহসাব্ িােচ্ছত্ হয়্তাই্ ভুল্
হবাি্সম্ভাবনা্কি–ষেোচ্ছন্আিাচ্ছদি্িােচ্ছত্হয়্হাজাি্হাজাি।‘ 
  
আমি্তাচ্ছক্আিও্বললাি,্ ‘তাঁি্িচ্ছনি্ভাব্ মক্িকি্হচ্ছয়চ্ছছ,্তাি্জায়গায়্থাকচ্ছল্
আিািও্তাই্হচ্ছতা।্ষেচ্ছহতু্মতমন্আিাচ্ছদি্কাছ্ষথচ্ছক্আি্মকছু্মকনচ্ছবন্না,্আমি্
বললাি্অনয্কচ্ছয়কো্উচ্ছলি্ষদাকাচ্ছনি্নাি্আমি্বলচ্ছত্পামি।’ 
  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

126 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

আচ্ছগ্উমন্ মশকাচ্ছগা্ এচ্ছল্আিিা্একসচ্ছে্ িধযােচ্ছভাজ্সািতাি,্আজও্তাই্তাচ্ছক্
আিন্ত্রে্জানালাি।্মতমন্গিিাজী্হচ্ছলন।্এিপি্আবাি্অমফচ্ছস্মফচ্ছি্এচ্ছল্মতমন্ষবশ্
বড়্ বায়না্ মদচ্ছলন।্ বামড়্ ষফিাি্ সিয়্ তাঁি্ িন্ ষবশ্ প্রফুল্ল্ হচ্ছয়্ িইচ্ছলা।্ আিাি্
ভদ্রতাি্বদচ্ছল্মতমনও্ভদ্র্হচ্ছত্চাইমছচ্ছলন।্বামড়্মফচ্ছি্কাগজপচ্ছত্রি্িচ্ছধয্মতমন্ষসই্
পচ্ছনচ্ছিা্ েলাচ্ছিি্ মবলো্ েুঁচ্ছজ্ ষপচ্ছয়্ আিাচ্ছদি্ কাচ্ছছ্ িাজথনা্ ষচচ্ছয়্ োকাো্ পামঠ্চ্ছয়ও্
মদচ্ছলন। 
  
পচ্ছি্তাঁি্ স্ত্রীি্একমে্ ষছচ্ছল্ হচ্ছল্তাি্ নাি্ িােচ্ছলন্ ‘ষেেিাি।্এিপি্ ষথচ্ছক্ মতমন্
আজীবন্আিাি্বনু্ধ্ মছচ্ছলন্আি্এিও্বাইশ্বছি্পি্তাঁি্ িৃতুযি্ মদন্পেথন্ত্ মতমন্
আিাচ্ছদি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্পৃষ্ঠচ্ছপাষকতা্কচ্ছি্ষগচ্ছছন। 
  
ষবশ্কচ্ছয়ক্বছি্আচ্ছগ্এক্গিীব্োচ্্ষছচ্ছল্সু্কচ্ছলি্পি্একো্রুমেি্ষদাকাচ্ছনি্কাঁচ্
সাফাই্কিচ্ছতা,্তাি্ জুেচ্ছতা্িাত্র্সপ্তাচ্ছহ্পচ্ছনচ্ছিা্ ষসন্ট।্ওিা্এিনই্গিীব্ মছল্ ষে্
প্রমতমদন্ কয়লাি্ গামড়্ চচ্ছল্ োওয়াি্ পি্ একো্ ঝুমড়্ মনচ্ছয়,্ িাস্তা্ ষথচ্ছক্ কয়লাি্
েুকচ্ছিাগুচ্ছলা্ কুমড়চ্ছয়্ মনত।্ ষছচ্ছলমে্ অথথাৎ্ োি্ নাি্ এেওয়ােথ্ বব্ জীবচ্ছন্ ছ’বছচ্ছিি্
ষবমশ্সু্কচ্ছল্োয়মন,্অথচ্ষসই্আচ্ছিমিকাি্ইমতহাচ্ছস্সবচ্ছচচ্ছয়্সফল্সািময়ক্পমত্রকাি্
সম্পাদক্হচ্ছত্ষপচ্ছিমছল।্মকভাচ্ছব্তাি্পচ্ছক্ষ্এো্সম্ভব্হয়?্ষসো্ষবশ্মবিাে্গে–
মকন্তু্ তাি্ শুরু্ কিাি্ বযাপািো্ অে্ কথায়্ বলা্ ষেচ্ছত্ পাচ্ছি।্ ষে্ নীমত্ মতমন্
মনচ্ছয়মছচ্ছলন্ষসোই্এই্পমিচ্ছেচ্ছদ্বলা্হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
. 
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িাত্র্ষতি্বছি্বয়চ্ছস্তাঁচ্ছক্সু্কচ্ছলি্পাঠ্্সাে্কিচ্ছত্হয়।্মতমন্একো্অমফচ্ছস্প্রমত্
সপ্তাচ্ছহ্দু’েলাি্পঁমচশ্ষসন্ট্িাইচ্ছনি্অমফস-বচ্ছয়ি্কাজ্শুরু্কচ্ছিন।্মকন্তু্তাচ্ছত্তাি্
পড়াচ্ছশানাি্আগ্রহ্চচ্ছল্োয়মন।্বিিং্ মতমন্ মনচ্ছজই্পড়াচ্ছশানাি্বযবস্থা্কিচ্ছলন।্গাড়ী্
ভাড়া্আি্িধযােচ্ছভাচ্ছজি্েিচ্বাঁমচচ্ছয়্মতমন্আচ্ছিমিকান্িনীষীচ্ছদি্একচ্ছসে্জীবনী্বা্
এনসাইচ্ছক্লাচ্ছপমেয়া্মকচ্ছন্মনচ্ছলন।্তাি্পচ্ছিই্মতমন্অদু্ভত্একো্কাজ্কিচ্ছলন–মবেযাত্
সব্িানুচ্ছষি্জীবনী্পচ্ছড়্তাচ্ছদি্কাচ্ছছ্ মচমঠ্্ মলচ্ছে্জীবচ্ছনি্আি্ষছােচ্ছবলাি্আজানা্
কথা্জানচ্ছত্চাইচ্ছলন।্মতমন্মবেযাতচ্ছদি্তাচ্ছদি্সম্বচ্ছন্ধ্কথা্বলায়্উৎসামহত্কিচ্ছলন।্
মতমন্ মচমঠ্্ মলেচ্ছলন্ ষজনাচ্ছিল্ ষজিস্ এ্ গািমফেচ্ছক,্ মেমন্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ পচ্ছদি্ জনয্
মনবথাচচ্ছন্ দাঁমড়চ্ছয়মছচ্ছলন।্ মতমন্ গািমফচ্ছেি্ কাচ্ছছ্ জানচ্ছত্ চান্ এো্ সতয্ মকনা্ ষে্
ষছচ্ছলচ্ছবলায়্ মতমন্ ষকান্োচ্ছলি্ ষনৌচ্ছকাি্গুে্োনচ্ছতন্ মকনা।্গািমফে্উত্তিও্ ষদন।্
একো্ মবচ্ছশষ্েুচ্ছিি্কথা্জানচ্ছত্ষচচ্ছয়্ মতমন্ষজনাচ্ছিল্গ্রযান্টচ্ছক্মচমঠ্্ষলচ্ছেন।্গ্রযান্ট্
তাঁচ্ছক্একো্িানমচত্র্এঁচ্ছক্পামঠ্চ্ছয়্ওই্ ষচৌে্বছচ্ছিি্ ষছচ্ছলমেচ্ছক্ বনশচ্ছভাচ্ছজ্আিন্ত্রে্
জানান্আি্সািা্সন্ধযা্কথা্বচ্ছলন্কাোন। 
  
মতমন্এিাসথনচ্ছকও্ মচমঠ্্ মলচ্ছে্কথা্ বলায়্উিুি্কচ্ছিন।্এই্সািানয্পমশ্চিী্ ষছচ্ছলমে্
এক্এক্কচ্ছি্আচ্ছিমিকাি্এই্সব্ মবেযাত্ িানুষচ্ছক্ মচমঠ্্ ষলচ্ছেন–এিাসথন,্ মফমলপ্স্
ব্রুকস,্ অমলভাি,্ ওচ্ছয়চ্ছেল্ ষহািস,্ লঙচ্ছফচ্ছলা,্ মিচ্ছসস্ আব্রাহাি্ মলঙ্কন,্ লুইসা্ ষিমি্
অযালকে,্ ষজনাচ্ছিল্ ষশিিযান্ আি্ ষজভািসন্ ষেমভস।্ মতমন্ শুধু্ ষে্ এইসব্ নািী্
িানুষচ্ছদি্সচ্ছে্ষোগাচ্ছোগই্কচ্ছিন্তাই্নয়,্বিিং্তাচ্ছক্প্রায়ই্ষদো্ষেত্মতমন্ওইসব্
নািী্িানুষচ্ছদি্বাড়ীচ্ছত্ছুমে্কাোচ্ছত্বযস্ত।্তাচ্ছদি্অমভজ্ঞতা্ওঁচ্ছক্নানা্ভাচ্ছবই্উিুি্
কচ্ছিমছল।্এই্সব্নািী্স্ত্রী্ পুরুষ্তাি্জীবনচ্ছক্প্রায়্ ববপ্লমবক্অবস্থায়্এচ্ছন্ ষদয়।্
িচ্ছন্িােচ্ছবন্এই্সব্নীমত্প্রচ্ছয়াচ্ছগি্কথাই্এই্পমিচ্ছেচ্ছদ্আিিা্আচ্ছলাচনা্কিমছ। 
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পৃমথবীি্সবচ্ছচচ্ছয়্েযামতিান্সাক্ষাৎকািী্িানুষমেি্নাি্হচ্ছলা্আইজযাক্িাচ্ছকথাসন।্তাঁি্
বক্তবয্ হচ্ছলা্ বহু্ িানুষ্ অপ্রীমতকি্ হন্কািে্ তাঁিা্ িন্ মদচ্ছয়্ কথা্ শুনচ্ছত্ চান্ না।্
িাচ্ছকথাসন্বচ্ছলচ্ছছন্:্তাঁিা্মনচ্ছজচ্ছদি্কথাচ্ছতই্এিন্বযস্ত্থাচ্ছকন্ষে্ষচাে্কান্ষোলা্
িােচ্ছত্ভুচ্ছল্োন্…্েযামতিান্িানুচ্ছষিা্আিাচ্ছক্বচ্ছলচ্ছছন্ষে্ভাচ্ছলা্কথা্বলা্ষলাচ্ছকি্
ষচচ্ছয়্তািা্ভাচ্ছলা্ ষশ্রাতাই্পছন্দ্কচ্ছিন।্অথচ্ভাচ্ছলা্ ষশ্রাতাি্সিংেযা্অনযসব্ভাচ্ছলা্
কাচ্ছজি্িানুচ্ছষি্িতই্কি।’ 
  
শুধু্ষে্নািী্িানুষিাই্ষকবল্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্ ষোঁচ্ছজন্তাই্নয়,্সাধািে্িানুষই্তাই।্
িীোসথ্ োইচ্ছজচ্ছি্একবাি্ ষলো্ হয়্ :্ বহুচ্ছলাক্োক্তাি্ োচ্ছকন্ শুধু্কথা্ ষশানাবাি্
জনযই। 
  
গৃহেুচ্ছিি্অন্ধকাি্ মদনগুচ্ছলায়্ মলঙ্কন্একবাি্ ইমলনচ্ছয়ি্ মরিংমফচ্ছে্তাঁি্এক্ পুিচ্ছনা্
বনু্ধচ্ছক্মচমঠ্্মলচ্ছে্ওয়ামশিংেচ্ছন্আসচ্ছত্বচ্ছলন।্মলঙ্কন্মলচ্ছেমছচ্ছলন্ষকান্একো্সিসযা্
মনচ্ছয়্ মতমন্তাঁি্সচ্ছে্আচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্চান।্পুিচ্ছনা্ ষসই্বনু্ধ্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্এচ্ছস্
ষপৌঁছচ্ছল্মলঙ্কন্তাি্সচ্ছে্ ন্টাি্পি্ ন্টা্ধচ্ছি্ক্রীতদাসচ্ছদি্িুমক্তদাচ্ছনি্বযাপাচ্ছি্কথা্
বচ্ছল্ষগচ্ছলন।্ষসো্মছল্একো্ষ াষোপত্র্জামি্কিা।্মলঙ্কন-এি্পচ্ছক্ষ্আি্মবপচ্ছক্ষ্
বলা্সব্িকি্বক্তবয্আি্েবচ্ছিি্কাগচ্ছজি্বক্তবযও্উচ্ছল্লে্কিচ্ছলন।্ক্রীতদাসচ্ছদি্
িুমক্তদান্ কিাি্ বযাপাচ্ছি্ ষকউ্ তাঁচ্ছক্ সিথথন্ জামনচ্ছয়মছল্ আবাি্ ষকউ্ ষকউ্ মনন্দা্
কিচ্ছতও্ছাচ্ছড়মন।্কথা্ ষশষ্হওয়াি্পি্ মলঙ্কন্বনু্ধি্কিিদথন্কচ্ছি্ইমলনচ্ছয়্ ষফিত্
পাঠ্াচ্ছলন,্আি্আশ্চেথ্ বযাপাচ্ছি্একবািও্তাি্িতািত্ চাইচ্ছলন্না।্সািাক্ষে্ মলঙ্কন্
একাই্কথা্বচ্ছল্ষগচ্ছলন।্এচ্ছত্তাি্িন্মঠ্ক্হচ্ছয়্ষগল।্বনু্ধমে্বচ্ছলমছচ্ছলন্‘কথা্ষশষ্
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হওয়াি্পি্তাঁচ্ছক্সহজ্িচ্ছন্ হমেল’,্আসচ্ছল্ মলঙ্কন্ ষিাচ্ছেই্ ষকান্পিািশথ্ চানমন–
মতমন্ ষকবল্ চাইমছচ্ছলন্ বধেথশীল্ বনু্ধি্ িত্ ষকান্ ষশ্রাতা্ োি্কাচ্ছছ্কথা্ বচ্ছল্ মতমন্
িচ্ছনি্ভাি্লা ব্কিচ্ছত্পাচ্ছিন।্ঝাচ্ছিলায়্পড়চ্ছল্আিিা্সবাই্তাই্চাই-আি্মবিক্ত্
ষক্রতািাও্তাই্চান।্এিকিই্চায়্অসন্তুষ্ট্কিথচামিিা্বা্আহত্বনু্ধও। 
  
আপমন্েমদ্চান্ষলাচ্ছক্আপনাচ্ছক্মনচ্ছয়্হাসাহামস্করুক্বা্আপনাি্মপছচ্ছন্মেেমকমি্
মদক্বা্ মনচ্ছন্দ্করুক্তাহচ্ছল্এই্িকি্কচ্ছি্ষদেচ্ছত্পাচ্ছিন্ :্কািও্কথা্ষবমশক্ষে্
শুনচ্ছবন্না।্োমল্মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ।্কথা্বচ্ছল্োন।্আপমন্েমদ্ষবাচ্ছঝন্অনযজন্মক্
বলচ্ছত্ োচ্ছে্ তাচ্ছক্ ষশষ্ কিচ্ছত্ ষদচ্ছবন্ না।্ ষস্ হয়চ্ছতা্ আপনাি্ িত্ চালাক্ নয়,্
তাহচ্ছল্তাচ্ছক্আচ্ছজবাচ্ছজ্বকচ্ছত্ষদচ্ছবন্ষকন?্তাি্কথাি্িাঝোচ্ছন্তাই্বাধা্ মদচ্ছত্
ষচষ্টা্করুন। 
  
এ্ধিচ্ছনি্কাউচ্ছক্ ষচচ্ছনন্নামক?্ দুভথাগযবশত্আমি্ মচমন,্আি্তাচ্ছদি্কািও্কািও্
নাি্আবাি্সািামজক্উচ্চ্স্তচ্ছিও্আচ্ছছ। 
  
এিা্সবাই্ ষনহাত্ মবিমক্ত্উচ্ছদ্রককািী্িানুষ-মবিমক্তসবথস্ব্িানুষ,্ োিা্োমল্ মনচ্ছজচ্ছদি্
অহিংভাব্মনচ্ছয়্মনচ্ছজচ্ছদি্গুরুত্বপূেথ্িচ্ছন্কচ্ছি্স্ফীত্হচ্ছয়্থাচ্ছক। 
  
ষে্ষলাক্ষকবল্ মনচ্ছজি্কথা্বচ্ছল্ষস্শুধু্ মনচ্ছজি্কথাই্ভাচ্ছব।্ে.্ মনচ্ছকালাস্িাচ্ছি্
বােলাি,্কলমম্বয়া্ মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্বচ্ছলন,্ “ষে্ ষলাক্ ষকবল্ মনচ্ছজি্কথাই্
ভাচ্ছব্ ষস্ ষনহাতই্অমশমক্ষত।্েত্ মশক্ষাই্তাি্থাক্না্ ষকন্ ষস্ মশমক্ষত্হচ্ছত্পাচ্ছি্
না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

130 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

অতএব্আপমন্েমদ্ভাচ্ছলা্কথক্হচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্হওয়াি্ষচষ্টা্করুন।্
মিচ্ছসস্ চালথস্্ নদথান্কী্ বচ্ছলন্ :্ ‘মনচ্ছজচ্ছক্ভাচ্ছলা্ লাগাচ্ছত্ ষগচ্ছল্অচ্ছনযি্প্রমত্আগ্রহ্
ষদোন।’্ এিন্প্রশ্ন্করুন্অচ্ছনয্ োি্ উত্তি্ মদচ্ছত্ চাইচ্ছব।্ তাচ্ছক্তাি্ মনচ্ছজি্কাজ্
সম্বচ্ছন্ধ্বলচ্ছত্উৎসামহত্করুন। 
  
িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ োি্ সচ্ছে্ কথা্ বলচ্ছছন্ ষস্ মনচ্ছজি্ সম্পচ্ছকথ্ একশ্ ভাগ্আগ্রহী,্ তাি্
মনচ্ছজি্ চামহদা্ আি্ সিসযাচ্ছক্ ষে্ আপনাি্ ষচচ্ছয়্ ষঢি্ ষবমশ্ িূলয্ ষদয়।্ চীন্ ষদচ্ছশ্
দুমভথচ্ছক্ষ্হাজাি্হাজাি্িানুষ্িিচ্ছলও্তাি্ষচচ্ছয়্মনচ্ছজি্দাঁচ্ছতি্বযথায়্ষস্ষবমশ্নজি্
ষদয়।্আমেকাি্চমল্লশো্ ভূমিকচ্ছম্পি্ষচচ্ছয়্ষস্তাি্ াচ্ছড়ি্ষফাড়া্ মনচ্ছয়্ষবমশ্ মচমন্তত্
হচ্ছব।্অতএব্এবাি্কথাবাতথা্বলাি্আচ্ছগ্এো্স্মিে্িােচ্ছবন। 
  
অতএব্অচ্ছনযিা্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক্তাই্েমদ্ চান্তাহচ্ছল্ ৪্নম্বি্ মনয়ি্হল্ :্
ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্হচ্ছয়্উঠু্ন।্অনযচ্ছদি্মনচ্ছজচ্ছদি্কথা্বলায়্উৎসাহ্মদন। 
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অষ্টি পতির্ছেদ 
অনযচ্ছদি্কীভাচ্ছব্উৎসাহী্কিা্োয় 

  
োিা্ অচ্ছয়িাি্ ষব’ষত্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্ রুজচ্ছভচ্ছেি্ সচ্ছে্ ষদো্ কিচ্ছত্ ষগচ্ছছন্ তাঁিা্ তাঁি্
জ্ঞাচ্ছনি্পমিমধ্আি্মবশালতা্ষদচ্ছে্আশ্চেথ্হচ্ছয়চ্ছছন।্গযািামলচ্ছয়ল্ব্রােচ্ছফােথ্ মলচ্ছেচ্ছছন্
ষে্দশথনাথথী্ষকাচ্ছনা্কাউবয়্বা্িাজনীমতক্বা্কূেনীমতক্োই্ষহাক্রুজচ্ছভে্জানচ্ছতন্
তাি্সচ্ছে্ মক্কথা্বলা্দিকাি।্এো্ মতমন্ মক্কচ্ছি্কিচ্ছতন?্উত্তিো্েুবই্সিল।্
রুজচ্ছভে্ েেন্ জানচ্ছতন্ ষকউ্ সাক্ষাৎপ্রাথথী্ হচ্ছয়্ আসচ্ছব,্ মতমন্ সািািাত্ ধচ্ছি্ ষসই্
ষলাকমেি্পছন্দসই্মবষচ্ছয়্কতো্জানা্োয়্জানচ্ছত্ষচষ্টা্কিচ্ছতন। 
  
কািে্রুজচ্ছভে্জানচ্ছতন,্ ষেিন্ ষনতািাও্জাচ্ছনন্ ষে,্িানুচ্ছষি্হৃদচ্ছয়্প্রচ্ছবশ্কিাি্
একিাত্র্উপায়্হচ্ছলা্তাি্সবচ্ছচচ্ছয়্মপ্রয়্মবষয়্মনচ্ছয়্কথা্বলা। 
  
সহৃদয়্উইমলয়াি্লায়ন্ষফলপস,্ইচ্ছয়চ্ছলি্তত্ত্বালীন্সামহচ্ছতযি্অধযাপক্অে্বয়চ্ছসই্
এ্অমভজ্ঞতা্লাভ্কচ্ছিন। 
  
‘আমি্ েেন্ আে্ বছচ্ছি্ পমড়্ তেন্ একবাি্ আিাি্ ফুপুি্ বামড়চ্ছত্ এক্ সপ্তাহ্
কাোমেলাি,্অধযাপক্ ষফলপস্তাঁি্ ‘মহউিযান্ ষনচাি’্বইচ্ছত্ মলচ্ছেচ্ছছন,্একজন্িধয্
বয়স্ক্ ষলাক্ এক্ সন্ধযায়্ এচ্ছলন।্ তািপি্ মপসীি্ সচ্ছে্ কথাবাতথাি্ পি্আিাি্ সচ্ছে্
আলাপ্ হচ্ছলা।্ তেন্আিাি্ ষনৌচ্ছকা্ সম্বচ্ছন্ধ্ েুবই্আগ্রহ্ মছল।্ ভদ্রচ্ছলাক্ তাই্ মনচ্ছয়্
আিাি্সচ্ছে্এচ্ছতা্কথা্বলচ্ছলন্ষে্আিাি্েুব্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছলা।্উমন্চচ্ছল্ষগচ্ছল্আমি্

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

132 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

উচ্ছ্বাচ্ছস্ ষফচ্ছে্ পড়লাি-কী্ চিৎকাি্ িানুষ!্ ষনৌচ্ছকা্ সম্বচ্ছন্ধ্ ওঁি্ কত্ আগ্রহ।্ মপসী্
বলচ্ছলন,্ ‘উমন্ মনউইয়চ্ছকথি্ একজন্আইনমবদ্আি্ ষনৌচ্ছকা্ মনচ্ছয়্ তাি্ মছচ্ছে্ ষফাঁোও্
িাথা্বযথা্ষনই।্তাহচ্ছল্এ্মনচ্ছয়্এত্কথা্মতমন্বলচ্ছলন্ষকন?’ 
  
মপসী্বলচ্ছলন,্কািে্মতমন্একজন্ভদ্রচ্ছলাক।্মতমন্ষদচ্ছেমছচ্ছলন্তুমি্ষনৌচ্ছকা্সম্পচ্ছকথ্
আগ্রহী,্ মতমন্বুচ্ছঝমছচ্ছলন্ষনৌচ্ছকা্ মনচ্ছয়্কথা্বলচ্ছল্তুমি্আনন্দ্পাচ্ছব।্মতমন্মনচ্ছজচ্ছক্
ষতািাি্কাচ্ছছ্মপ্রয়্কচ্ছি্তুচ্ছলমছচ্ছলন। 
  
উইমলয়াি্ষফলপস্মলচ্ছেমছচ্ছলন,্‘আমি্কেনও্মপসীি্কথা্ভুমলমন।‘ 
  
এই্ পমিচ্ছেদ্ ষলোি্ সিয়্ আিাি্ সািচ্ছন্ ষোলা্ িচ্ছয়চ্ছছ্ বয়্ স্কাউে্ আচ্ছন্দালচ্ছনি্
একজন্নািী্কিথী্এেওয়ােথ্এল্চযামলচ্ছফি্একোনা্মচমঠ্। 
  
একমদন্আিাি্ মবচ্ছশষ্এক্সাহাচ্ছেযি্দিকাি্হয়।্ইউচ্ছিাচ্ছপ্এক্ মবিাে্বয়্স্কাউে্
জাচ্ছম্বািীি্ বযবস্থা্ হমেচ্ছলা।্ আমি্ চাইমছলাি্ আচ্ছিমিকাি্ মবিাে্ এক্ ষকাম্পামনি্
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্োচ্ছত্একমে্ষছচ্ছলচ্ছক্ষসোচ্ছন্পাঠ্াচ্ছনাি্েিচ্ষদন। 
  
ষসৌভাগযবশত্তাঁি্ সচ্ছে্ ষদো্কিচ্ছত্ োওয়াি্আচ্ছগ্আমি্জানচ্ছত্ ষপচ্ছিমছলাি্ মতমন্
দশ্লক্ষ্েলাচ্ছিি্একো্ষচক্মলচ্ছেমছচ্ছলন,্ষসোি্কযাশ্ষদয়া্হচ্ছয়্ষগচ্ছল্বযাঙ্ক্ষচকো্
আবাি্তাঁচ্ছকই্মফমিচ্ছয়্ষদয়্আি্মতমন্ষসো্ষেচ্ছি্বাঁমধচ্ছয়্িাচ্ছেন। 
  
অতএব্ তাঁি্ অমফস চ্ছি্ ঢুচ্ছক্ প্রথচ্ছিই্আমি্ ষসই্ ষচকো্ ষদেচ্ছত্ চাইলাি।্ দশলক্ষ্
েলাচ্ছিি্ষচক,্আমি্তাচ্ছক্বললাি্আিাি্জানা্ষনই্এত্োকাি্ষচক্ষকউ্মলচ্ছেচ্ছছন।্
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আমি্আিাি্সব্ ষছচ্ছলচ্ছদি্বলচ্ছত্চাই,্এিন্ ষচক্আমি্ ষদচ্ছেমছ।্ মতমন্ েুমশ্হচ্ছয়ই্
আিায়্তা্ষদোচ্ছলন।্আমি্প্রশিংসা্জামনচ্ছয়্মকভাচ্ছব্ওো্ষলো্হয়্জানচ্ছত্চাইলাি। 
  
‘মনশ্চয়ই্লক্ষ্কচ্ছিচ্ছছন।্তাই্না,্মি.্চযামলফ্বয়স্কাউে,্বা্অনয্মকছু্মদচ্ছয়্কথা্শুরু্
কচ্ছিন্মন্বা্তাি্চামহদা্মক?্মতমন্অনযজন্োচ্ছত্আগ্রহী্তাই্মদচ্ছয়ই্আিম্ভ্কচ্ছিন।্
তাি্কথাো্হয়্এই্িকি্: 
  
‘োি্সচ্ছে্কথা্বলমছলাি্মতমন্বলচ্ছলন,্‘ওহ,্আপমন্মক্জনয্ষেন্ষদো্কিচ্ছত্চান?’্
আমি্তেন্আসাি্উচ্ছেশয্বললাি। 
  
‘েুবই্আশ্চেথ্হলাি।‘্মি.্চযামলয়া্মলচ্ছেচ্ছছন,্মতমন্ষে্আমি্ো্চাইলাি্তাই্মদচ্ছলন্তা্
নয়।্ বিিং্আমি্একমে্ ষছচ্ছলচ্ছক্ ইউচ্ছিাপ্ পাঠ্াচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছলাি।্ মতমন্আিও্পাঁচজন্
এবিং্আিাচ্ছকও্পাঠ্াচ্ছনাি্বযবস্থা্কিচ্ছলন।্তা্ছাড়া্এক্হাজাি্েলাচ্ছিি্একো্হুমে্
মলচ্ছেও্ মদচ্ছলন্আি্আিাচ্ছক্সাত্সপ্তাহ্ইউচ্ছিাচ্ছপ্থাকচ্ছত্বলচ্ছলন।্ মতমন্ইউচ্ছিাচ্ছপ্
তাঁি্ শাোয়্ ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছদি্ পমিচয়পত্রও্ মলচ্ছে্ মদচ্ছলন।্আি্পযািীচ্ছত্আিাচ্ছদি্ সচ্ছে্
ষদো্ কচ্ছি্ শহিোও্  ুমিচ্ছয়্ ষদোচ্ছলন।্ তাি্ পি্ মতমন্ অভাবী্ কচ্ছয়কমে্ ষছচ্ছলচ্ছক্
চাকমিও্ষদন,্আি্আিাচ্ছদি্কাচ্ছজ্সমক্রয়্অিংশ্ষনন। 
  
তবুও্আমি্জামন্ মতমন্মকচ্ছস্উৎসাহী।্আচ্ছগ্েমদ্ষিচ্ছন্না্ মনতাি্তাহচ্ছল্তাঁি্কাছ্
ষথচ্ছক্এি্দশভাচ্ছগি্একভাগও্ষপতাি্মকনা্জামন্না। 
  
এই্িূলযবান্ষকৌশল্মক্বযবসায়্লাগাচ্ছনা্হয়?্ষদোই্োক!্েুভানথয়্ষকাম্পানীি্ষহনমি্
মজ.্েুভানথচ্ছয়ি্কথাোই্ধরুন।্মতমন্মনউইয়চ্ছকথি্মবেযাত্রুমে্ষকাম্পানীি্িামলক। 
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মতমন্মনউইয়চ্ছকথি্মবেযাত্ষকান্ষহাচ্ছেচ্ছল্তাঁি্রুমে্মবক্রীি্ষচষ্টা্কিমছচ্ছলন।্চাি্বছি্
ধচ্ছি্ মতমন্ প্রমত্ সপ্তাচ্ছহ্ ষহাচ্ছেচ্ছলি্ িযাচ্ছনজাচ্ছিি্ সচ্ছে্ ষদো্ কচ্ছিমছচ্ছলন।্ িযাচ্ছনজাি্
ষেোচ্ছন্ োন্ মতমন্ ষসোচ্ছনই্ ষেচ্ছতন।্ এিন্ মক্ একই্ ষহাচ্ছেচ্ছলও্ মতমন্ তাঁি্ সচ্ছে্
ষথচ্ছকচ্ছছন,্সবই্ষসই্রুমেি্অেথাি্পাওয়াি্জনয।্তচ্ছব্সবই্বৃথা। 
  
‘তািপি’,্ মি.্ েুভানথয়্ বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘িানব্ চমিত্র্অনুধাবন্কচ্ছি্আমি্আিাি্ ষকৌশল্
পাোচ্ছনাি্বযবস্থা্কিলাি।্আমি্ষবি্কিচ্ছত্চাইলাি্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্আগ্রহ্মকচ্ছস।’ 
  
আমি্জানচ্ছত্পািলাি্মতমন্ষহাচ্ছেল্অভযথথনা্সমিমতি্একজন্সদসয।্ষদেচ্ছত্ষপলাি্
মতমন্ শুধু্ সদসযই্ নন,্ তাঁি্ দারুে্ আগ্রচ্ছহি্ জনয্ তাঁচ্ছকই্ সভাপমত্ কিা্ হচ্ছয়চ্ছছ।্
তাছাড়া্ মতমনই্আন্তজথামতক্ সমিমতি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট।্ ষেোচ্ছনই্ ওই্ সমিমতি্ সভা্ ষহাক,্
ষসোয়্হামজি্হচ্ছত্পাহাড়,্সিুদ্র্বা্িরুভূমি্পাি্হচ্ছত্হচ্ছলও্মতমন্গিিাজী্নন। 
  
‘অতএব্ তাি্ সচ্ছে্ পিমদন্ েেন্ ষদো্ কিলাি্ আমি্ ওই্ অভযথথনাকািীচ্ছদি্ মনচ্ছয়্
আচ্ছলাচনা্শুরু্কিলাি।্মক্আশ্চেথ্বযাপাি্ষে্ েল্কী্বলব!্মতমন্আিাি্সচ্ছে্প্রায়্
আধ্  ন্টা্ ধচ্ছি্ অভযথথনাকািীচ্ছদি্ সম্পচ্ছকথ্ কথা্ বলচ্ছলন,্ তাঁি্ কণ্ঠস্বি্ প্রায়্আচ্ছবচ্ছগ্
আপু্লত্ হল।্ পমিস্কাি্ বুঝচ্ছত্ পািলাি্ এই্ সমিমত্ তাি্ শে্আি্ জীবচ্ছনি্ একিাত্র্
বাসনা।্তাঁি্অমফস্ষছচ্ছড়্আসাি্আচ্ছগ্মতমন্আিাচ্ছক্তাি্সমিমতি্সভয্কচ্ছি্মনচ্ছলন। 
  
‘ইমতিচ্ছধয্আমি্রুমে্ মনচ্ছয়্একো্কথাও্বমলমন।্তচ্ছব্কমদন্পচ্ছি্ ষহাচ্ছেচ্ছলি্িুয়ােথ্
রুমেি্নিুনা্মনচ্ছয়্ষদো্কিচ্ছত্ষফান্কিচ্ছলন। 
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িুয়ােথ্আিায়্অভযথথনা্জামনচ্ছয়্বলচ্ছলন,্ ‘বুচ্ছড়াচ্ছক্আপমন্ মক্কচ্ছিচ্ছছন্জামননা্ মতমন্
ষতা্আপনাি্প্রশিংসায়্ষফচ্ছে্পড়চ্ছছন।‘ 
  
‘একবাি্কথাো্ভাবুন।্চাি্বছি্ধচ্ছি্আমি্ো্পামিমন,্উমন্ মকচ্ছস্আগ্রহী্তা্েমদ্
বাি্কিচ্ছত্না্পািতাি।‘ 
  
তাই্েমদ্চান্ষলাচ্ছক্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক্তচ্ছব্৫নিং্মনয়ি্ষহাল্: 
  
অচ্ছনযি্উৎসাচ্ছহি্বযাপাি্মনচ্ছয়্কথা্বলুন। 
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নবি পতির্ছেদ 
চে্কচ্ছি্ভাচ্ছলা্লাগাচ্ছনাি্পথ 

  
মনউইয়চ্ছকথি্ এইেথ্ অযামভমনউি্ থািমেথ-থােথ্ মস্ট্রচ্ছেি্ এক্ োক চ্ছি্ একোনা্ মচমঠ্্
ষিমজমষ্ট্র্ কিাি্ জনয্ আমি্ লাইচ্ছন্ দাঁমড়চ্ছয়্ অচ্ছপক্ষা্ কিমছলাি।্ আমি্ লক্ষয্ কিলাি্
ষিমজমষ্ট্রি্ ষকিামন্ওি্কাচ্ছজ্ ষবশ্একচ্ছ ঁচ্ছয়িী্ ষবাধ্কচ্ছি্চচ্ছলচ্ছছ–ষসই্একচ্ছ ঁচ্ছয়্োি্
ওজন্কিা,্োকমেমকে্ষদয়া,্েুচচ্ছিা্ষদয়াচ্ছনয়া্কিা,্িমসদ্ষলো-সািা্বছি্ধচ্ছি্ষসই্
একচ্ছ ঁচ্ছয়্োতা্মপচ্ছষ্চলা।্আমি্তাই্মনচ্ছজচ্ছক্বললাি্আমি্ষলাকমেচ্ছক্আিায়্পছন্দ্
কিাচ্ছবা।্স্বভাবতই্আিাচ্ছক্পছন্দ্কিাি্জনয্আিায়্ভাচ্ছলা্মকছু্বলচ্ছত্হচ্ছব।্আিাি্
সম্পচ্ছকথ্অবশয্নয়,্ওি্সম্পচ্ছকথই।্অতএব্আবাি্মনচ্ছজচ্ছক্প্রশ্ন্কিলাি্:্‘ওি্িচ্ছধয্
মক্আচ্ছছ্ষেোি্সমতযকাি্প্রশিংসা্কিচ্ছত্পামি?’্এিকি্প্রচ্ছশ্নি্উত্তি্পাওয়া্অচ্ছনক্
সিচ্ছয়ই্কমঠ্ন।্মবচ্ছশষ্কচ্ছি্:্অচ্ছচনা্িানুষ্সম্পচ্ছকথ।্মকন্তু্এচ্ছক্ষচ্ছত্র্বযাপািো্সহচ্ছজই্
হচ্ছব।্আমি্মঠ্ক্তেনই্এিন্মকছু্ষদেলাি্োচ্ছত্আিাি্প্রশিংসা্বাধ্িানল্না। 
  
তাই্ ষস্ েেন্আিাি্ োিোনা্ ওজন্ কিমছল্ তেন্ ষবশ্ সাগ্রচ্ছহ্ িন্তবয্ কিলাি্ :্
‘আহা,্আপনাি্িচ্ছতা্আিাি্েমদ্চুল্থাকচ্ছতা।‘ 
  
ষলাকমে্হামসিুচ্ছে্ ষবশ্একেু্চিচ্ছকই্ িুে্ তুলল।্নািঃ,্আচ্ছগি্িচ্ছতা্ ষতা্এেন্আি্
ষনই–সলজ্জ্ভেীচ্ছত্ষস্জানাচ্ছলা।্আমি্জবাচ্ছব্বললাি,্‘তা্হচ্ছলও্আচ্ছগকাি্ষজৌলুস্
হামিচ্ছয়্এেনও্ চিৎকাি্আচ্ছছ।’্ ষলাকমে্অসম্ভব্ েুমশ্ হচ্ছলা।্ ষস্আিাি্সচ্ছে্ বামক্
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সিয়্ ষবশ্ মকছুক্ষে্কথাবাতথা্বলচ্ছলা।্ ষশষ্ ষে্কথাো্ ষস্আিায়্বলচ্ছলা্তা্হচ্ছলা্ :্
‘বহু্ষলাচ্ছকই্আিাি্চুচ্ছলি্প্রশিংসা্কচ্ছিচ্ছছ।’ 
  
আমি্বামজ্িােচ্ছত্পামি্ষলাকমে্প্রায়্হাওয়ায়্ভাসচ্ছত্ভাসচ্ছতই্ষসমদন্িধযাে্ষভাজ্
সািচ্ছত্োয়।্আিও্বামজ্ধিচ্ছত্পামি্ষস্ষসমদন্িাচ্ছত্বামড়্মগচ্ছয়্ওি্স্ত্রীচ্ছক্বযাপািো্
বচ্ছলচ্ছছ।্তািপি্মনশ্চয়ই্আয়নাি্সািচ্ছন্দাঁমড়চ্ছয়্বচ্ছল্:্সমতযই্আিাি্চুল্বড়্সুন্দি। 
  
এই্গেো্একবাি্আমি্অচ্ছনচ্ছকি্সািচ্ছনই্বচ্ছলমছলাি,্আি্একজন্আিায়্পচ্ছি্প্রশ্ন্
কচ্ছিমছল;্আপমন্ওি্কাছ্ষথচ্ছক্মক্চাইমছচ্ছলন? 
  
আমি্ওি্কাচ্ছছ্মক্চাইমছলাি।্ভাবুন্একবাি! 
  
আিিা্এিকি্স্বাথথপি্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্মছ্ষে্সািানয্েুমশি্ভাব্ছমড়চ্ছয়্কাউচ্ছক্মকছু্মনিঃস্বাথথ্
প্রশিংসাও্কিচ্ছত্পািচ্ছবা্না?্সব্সিচ্ছয়ই্আিাচ্ছদি্একাচ্ছজ্উচ্ছেশয্হচ্ছব্কািও্কাছ্
ষথচ্ছক্ পমিবচ্ছতথ্ মকছু্ পাওয়াি্আকাঙক্ষা?্আিাচ্ছদি্ িন্ েমদ্ এই্ িকি্ নীচতা্আি্
কু্ষদ্রতা্ভিা্হয়্তাহচ্ছল্আিাচ্ছদি্সব্কাচ্ছজ্বযথথতাই্শুধু্প্রাপয। 
  
হযাঁ,্ ষলাকমেি্কাছ্ ষথচ্ছক্আমি্ মকছু্আদায়্কিচ্ছত্ চাইমছলাি।্ দাি্ ষদওয়া্ োয়্ না্
এিন্মকছুই্আমি্চাইমছলাি,্আি্তা্ষপচ্ছয়ও্মছলাি।্আিাি্এোই্লাভ্হচ্ছয়মছল্ষে্
আমি্আিাি্জনয্মকছু্না্ষচচ্ছয়ও্একো্চিৎকাি্িানমসক্আনন্দ্লাভ্কমি।্এিকি্
িানমসক্অনুভূমত্উজ্জ্বল্আনন্দিয়্হচ্ছয়্িানুচ্ছষি্সৃ্মমতচ্ছত্ েনাি্পচ্ছিও্জ্বলজ্বল্কচ্ছি। 
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িানুচ্ছষি্ বযবহাচ্ছিি্ জনয্ মবচ্ছশষ্ গুরুত্বপূেথ্ আইন্ আচ্ছছ।্ আিিা্ ষসই্ আইন্ ষিচ্ছন্
চলচ্ছল,্ আিিা্ বলচ্ছত্ ষগচ্ছল্ জীবচ্ছন্ ষকানমদনই্ ঝাচ্ছিলায়্ পড়চ্ছবা্ না।্ আসচ্ছল্ এই্
আইন্ষিচ্ছন্চলচ্ছল্তাি্বদচ্ছল্ষপচ্ছয়্োচ্ছবা্অসিংেয্বনু্ধ্আি্অনামবল্সুে।্ মকন্তু্ষে্
িুহূচ্ছতথ্ আিিা্ এ্ আইন্ ভে্ কিচ্ছবা্ তেনই্ আিিা্ সীিাহীন্ ঝাচ্ছিলায়্ পচ্ছড়্ োব।্
আইনো্হচ্ছলা্এই্িকি্:্‘সব্সিচ্ছয়ই্অপি্বযমক্তমেচ্ছক্ষশ্রষ্ঠত্ব্উপলমি্কিচ্ছত্সুচ্ছোগ্
মদন।‘্আচ্ছগই্ বচ্ছলমছ্প্রচ্ছফসি্জন্ মেউই্ বচ্ছলচ্ছছন্ ষে্ মনচ্ছজি্ ষশ্রষ্ঠত্ব্ভাবা্ িানুচ্ছষি্
একো্মচিন্তন্আকাঙক্ষা।্প্রচ্ছফসি্উইমলয়া্ষজিস্বচ্ছলন্:্ ‘িানব্চমিচ্ছত্রি্গভীিতি্
নীমত্হচ্ছল্প্রশিংমসত্হওয়াি্আশা।’্আচ্ছগই্ ষেিন্বচ্ছলমছ্এই্আকাঙক্ষাই্আিাচ্ছদি্
অনযানয্সব্প্রােীচ্ছদি্সচ্ছে্তফাৎ্বুমঝচ্ছয়্ষদয়।্এই্আকাঙক্ষাই্আসচ্ছল্সভযতা্সৃমষ্টি্
িূল। 
  
দাশথমনকিা্ হাজাি্ হাজাি্ বছি্ ধচ্ছিই্ িানমবক্সম্পকথ্ মনচ্ছয়্ নানা্ মচন্তা্ ভাবনা্কচ্ছি্
আসচ্ছছন।্আি্ওই্সব্ মচন্তা্ভাবনাি্িধয্ ষথচ্ছক্ষে্ফসল্ মিচ্ছলচ্ছছ্তা্হচ্ছলা্একো্
গুরুত্বপূেথ্ধািো।্এো্নতুন্মকছু্নয়–এ্ইমতহাচ্ছসি্িতই্পুিচ্ছনা।্জিথুষ্ট্র্মতন্হাজাি্
বছি্আচ্ছগ্তাঁি্সব্অমগ্ন-উপাসক্অনুগািীচ্ছক্মশক্ষা্ষদন।্কনফুমসয়াস্চীনচ্ছদচ্ছশ্এো্
মশমেচ্ছয়চ্ছছন্ ২৪০০্ বছি্ আচ্ছগ।্ লাওৎচ্ছস,্ তাও্ ধচ্ছিথি্ উদগাতা্ মেমন,্ ষসো্
মশমেচ্ছয়মছচ্ছিন্হান্উপতযকায়্তাঁি্মশষযচ্ছদি।্বুিচ্ছদব্এো্মশমেচ্ছয়মছচ্ছলন্খ্রচ্ছষ্টি্জচ্ছন্মি্
পাঁচশ্বছি্আচ্ছগ্পমবত্র্গোি্তীচ্ছি্বচ্ছস।্মহনু্দচ্ছদি্পমবত্র্ধিথগ্রন্থগুমল্তািও্হাজাি্
বছি্আচ্ছগ্এো্ মশমেচ্ছয়মছল।্েীশু্একো্িাত্র্বাচ্ছকযই্এো্প্রকাশ্কচ্ছিমছচ্ছলন্আি্
এোই্হয়চ্ছতা্সািা্মবচ্ছশ্ব্সবচ্ছচচ্ছয়্দািী্ষকান্নীমত্:্‘অচ্ছনযি্প্রমত্ষসই্বযবহািই্কি্
অচ্ছনযি্কাছ্ষথচ্ছক্ো্আশা্কি।’ 
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আপমন্ োচ্ছদি্ সিংস্পচ্ছশথ্আচ্ছসন্ তাচ্ছদি্ সিথথন্আশা্ কচ্ছিন।্আপমন্ চান,্আপনাি্
প্রকৃত্ িূলযায়ন।্আপমন্ চান,্আপনাি্ ষছাট্ট্ দুমনয়ায়্ মনচ্ছজি্ গুরুত্ব।্আপমন্ কেনই্
সস্তাদচ্ছিি্ফাঁপা্ ষতাষাচ্ছিাদ্চান্না,্বিিং্চান্সমতযকাি্প্রশিংসা্আপমন্আশা্কচ্ছিন,্
আপনাি্বনু্ধবান্ধবী্আি্সহকিথীিা্চালথস্্ষশায়াব্ষেিন্বচ্ছল্ষগচ্ছছন্ষসই্িকি্হচ্ছব।্
মতমন্ো্বচ্ছলচ্ছছন্:্তািা্ষদচ্ছব্হৃদচ্ছয়ি্স্বীকৃমত্আি্কিচ্ছব্সমতযকাি্প্রশিংসা।্আিিা্
সবাই্তাই্চাই। 
  
. 
  
অতএব্আসুন্আিিা্ ষসানাি্অক্ষচ্ছি্ষলো্নীমতোই্বিিং্ ষিচ্ছন্চমল।্আি্অনযচ্ছদি্
ষসই্মজমনসই্মদই্ো্তাচ্ছদি্কাছ্ষথচ্ছক্আিিা্আশা্কমি। 
  
মকন্তু্ ষকিন্ কচ্ছি?্ কেন্ আি্ ষকাথায়?্ এি্ উত্তি্ হচ্ছলা্ সব্ সিচ্ছয়ই্ আি্ সব্
জায়গাচ্ছতই। 
  
ষেিন্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্ ষিমেও্ মসমেি্ েবি্ সিবিাহকািী্ ষকিানীি্ কাচ্ছছ্ আমি্
একবাি্ষহনমি্শুচ্ছভইন্অমফচ্ছসি্নম্বিো্ষচচ্ছয়মছলাি।্পমিেন্ন্আি্চিৎকাি্ষপাশাক্
পমিমহত্ ষলাকমে্ ষেভাচ্ছব্জবাব্ মদল্তাচ্ছত্ িচ্ছন্ হচ্ছলা্ ষস্ েবিো্জামনচ্ছয়্ ষবশ্গবথ্
ষবাধ্কিমছল।্ ষবশ্পমিষ্কািভাচ্ছব্ ষস্জানাল্ :্ ‘ষহনমি্শুচ্ছভইন।্ (মবিমত)্উমনশতল,্
 চ্ছিি্নম্বি্১৮১৬। 
  
আমি্ এমলচ্ছভেচ্ছিি্ মদচ্ছক্ ছুচ্ছে্ মগচ্ছয়ই্ থিচ্ছক্ দাঁড়ালাি,্ তািপি্ আবাি্ মফচ্ছি্ এচ্ছস্
বললাি,্ ‘আপমন্ষেভাচ্ছব্সব্জানাচ্ছলন্তাি্জনয্আপনাচ্ছক্অমভনন্দন্জানাচ্ছত্চাই।্
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আপমন্ ষবশ্ সুন্দি,্ পমিষ্কাি্ কচ্ছি্ উত্তি্ মদচ্ছয়চ্ছছন।্আপমন্ মঠ্ক্ ষকান্ মশেীি্ িতই্
কাজ্কচ্ছিচ্ছছন।্ভামি্চিৎকাি।’ 
  
েুমশচ্ছত্ উজ্জ্বল্ হচ্ছয়্ ষকিানীমে্ জানাচ্ছলা্ ষকন্ কথাি্ ফাঁচ্ছক্ ফাঁচ্ছক্ ষস্ একেু্ মবিমত্
মদচ্ছয়চ্ছছ।্ ষকিানীমে্আিাি্ প্রশিংসায়্ সমতযই্ েুব্ গমবথত্ ষবাধ্ কিচ্ছত্ শুরু্কচ্ছিমছল।্
উমনশতলায়্োওয়াি্অবসচ্ছি্আিাি্এই্ষভচ্ছবই্ষবশ্আনন্দ্হল্ষে,্অন্ততিঃ্ওইমদন্
মবচ্ছকচ্ছল্একজচ্ছনি্িচ্ছন্িানুচ্ছষি্আকামঙক্ষত্সুচ্ছেি্পিশ্জাগাচ্ছত্ষপচ্ছিমছ। 
  
প্রশিংসা্ কিাি্ দশথন্ সম্বচ্ছন্ধ্আচ্ছলাক্ লাভ্কিাি্জনয্আপনাচ্ছক্োচ্ছন্সি্ িাষ্ট্রদূত্ বা্
ষকাচ্ছনা্ ষচয়ািিযান্ হচ্ছয়্ ওঠ্া্ পেথন্ত্ অচ্ছপক্ষা্ কিচ্ছত্ হচ্ছব্ না।্আপমন্ প্রমতমদনই্ এই্
ইন্দ্রজাল্সৃমষ্ট্কিচ্ছত্পাচ্ছি্না। 
  
ষেিন্ ধরুন,্ আপমন্ োবাচ্ছিি্ আচ্ছদশ্ মদচ্ছলন্ পমিচ্ছবশনকামিেীচ্ছক।্ ষস্ ভুল্ মকছু্
আনচ্ছল্েমদ্বচ্ছলন,্ষতািায়্কষ্ট্মদমে্বচ্ছল্দুিঃমেত,্আমি্আসচ্ছল্ষচচ্ছয়মছ্অনয্মজমনস।্
ষস্ এো্ ভচ্ছয়্ মনমশ্চয়ই্ বলচ্ছব,্ না,্ না,্ কষ্ট্ মক।্আসচ্ছল্ ষস্আনচ্ছন্দি্ সচ্ছে্ কাজো্
সিংচ্ছশাধন্কচ্ছি্ষনচ্ছব্ষেচ্ছহতু্আপমন্তাচ্ছক্সম্মান্মদচ্ছয়চ্ছছন। 
  
‘আমি্আপনাচ্ছক্কষ্ট্মদমে্বচ্ছল্দুিঃমেত’,্‘দয়া্কচ্ছি্মক’—’ধনযবাদ,্েমদ-’্এই্ধিচ্ছনি্
ষছােোচ্ছো্কথাচ্ছত্প্রমতমদচ্ছনি্একচ্ছ ঁচ্ছয়মি্জড়াচ্ছনা্জীবন্অচ্ছনকো্সহয্কিাি্অবস্থায়্
এচ্ছন্তাচ্ছক্ষিালাচ্ছয়ি্কচ্ছি্ষতাচ্ছল।্তাছাড়াও্এই্িকি্সম্মান্ষদোচ্ছনা্কথাচ্ছতই্ফুচ্ছে্
ওচ্ছঠ্্বিংশ্িেথাদা্আি্প্রকৃমত্মশক্ষাি্ভাব।্আি্একো্উদাহিে্ষদওয়া্োক।্আপমন্
মক্‘হল্ষকইচ্ছনি্ষলো্উপনযাস্কেনও্পচ্ছড়্ষদচ্ছেচ্ছছন?্ষেিন্ধরুন,্‘মদ্মক্রমশ্চয়ান’,্
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‘মদ্মেিষ্টাি’,্‘মদ্িযামেিাি’?্একলক্ষ্িানুষ্তাি্উপনযাস্পাঠ্্কচ্ছিচ্ছছন।্মতমন্মছচ্ছলন্
একজন্কিথকাচ্ছিি্সন্তান।্সািা্জীবচ্ছন্ মতমন্আে্বছচ্ছিি্ ষবমশ্ সু্কচ্ছল্ মশক্ষা্ মনচ্ছত্
পাচ্ছিন্মন,্তাসচ্ছত্ত্বও্মতমন্েেন্িািা্ষগচ্ছলন্তেন্মতমন্মছচ্ছলন্পৃমথবীচ্ছত্েত্অথথবান্
সামহমতযক্জন্মগ্রহে্কচ্ছিচ্ছছন্তাচ্ছদি্িচ্ছধয্প্রথি্সামিি। 
  
তাি্কামহনীো্হচ্ছলা্এই্িকি্:্হল্ষকইন্সচ্ছনে্আি্বীিগাথা্ভাচ্ছলা্বাসচ্ছতন।্আি্
তাই্ মতমন্দাচ্ছন্ত,্গযামব্রচ্ছয়ল,্িচ্ছসমেি্সব্কমবতা্এচ্ছকবাচ্ছি্ষগাগ্রাচ্ছসই্ মগচ্ছল্ষফচ্ছলন।্
এ্ছাড়াও্মতমন্িচ্ছসমেি্মশেিমেত্িচনাি্অকুণ্ঠ্প্রশিংসা্কচ্ছি্একো্বকৃ্ততা্বামনচ্ছয়্
ষফচ্ছলন–আি্স্বয়িং্িচ্ছসমেচ্ছকই্একো্কমপ্পামঠ্চ্ছয়্ষদন।্িচ্ছসমে্ষসো্ষপচ্ছয়্দারুে্েুমশ্
হন।্িচ্ছসমে্হয়চ্ছতা্স্বগচ্ছতামক্ত্কচ্ছিমছচ্ছলন্:্‘ষে্তরুে্আিাি্িচনা্সম্পচ্ছকথ্এ্িকি্
উঁচু্ধািো্ষপাষে্কচ্ছি্ষস্মনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ্দারুে্মকছু।্তাই্িচ্ছসমে্ওই্কািাচ্ছিি্ষছচ্ছলচ্ছক্
লেচ্ছন্ এচ্ছস্ তাি্ ষসচ্ছক্রোমি্ মহচ্ছসচ্ছব্ কাজ্ কিাি্ আিন্ত্রে্ জানাচ্ছলন।্ এোই্ হল্
ষকইচ্ছনি্ জীবচ্ছনি্ ষিাড়্ ষ ািাি্ প্রথি্ অিংশ।্ এই্ ভাচ্ছবই্ মতমন্ ষস্ কাচ্ছলি্ ষশ্রষ্ঠ্
কথামশেীচ্ছদি্সিংস্পচ্ছশথ্এচ্ছলন।্তাঁচ্ছদি্পিািশথ্আি্উৎসাচ্ছহ্উিুি্হচ্ছয়্ মতমন্এিন্
এক্জীবচ্ছন্প্রচ্ছবশ্কিচ্ছলন্ষে্জীবনচ্ছক্মতমন্আচ্ছলাক্উদ্ভামসত্কচ্ছি্তুলচ্ছলন–সািা্
আকাচ্ছশ্ বাতাচ্ছস্তা্ ছমড়চ্ছয়্ ষগল।্তাঁি্ বামড়্আইল্অব্িযাচ্ছনি্গ্রীবা্কযাসল্সািা্
মবচ্ছশ্বি্ভ্রিে্মবলাসীচ্ছদি্কাচ্ছছ্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্মছল্এচ্ছকবাচ্ছি্িক্কাি্িচ্ছতা।্এছাড়্মতমন্ষিচ্ছে্
ষগচ্ছলন্ কচ্ছয়ক্ ষকামেিও্ ষবমশ্ োকাি্ সম্পমত্ত।্ তা্ সচ্ছত্ত্বও-ষক্ বলচ্ছত্ পাচ্ছি–মতমন্
হয়চ্ছতা্গিীচ্ছবি্িতই্িািা্ ষেচ্ছতন্অনািা্হচ্ছয়,্শুধু্েমদ্না্ মতমন্একজন্েযাতনািা্
িানুষচ্ছক্প্রশিংসা্কচ্ছি্একো্প্রবন্ধ্না্মলেচ্ছতন। 
  
হৃদয়্ষথচ্ছক্কিা্আন্তমিক্প্রশিংসাি্শমক্তই্এই্অফুিন্ত্ষস্শমক্ত। 
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িচ্ছসমে্ মনচ্ছজচ্ছক্বড়্িানুষ্বচ্ছলই্ভাবচ্ছতন।্তাচ্ছত্অবাক্হবাি্ মকছু্ ষনই।্প্রায়্সব্
িানুষই্মনচ্ছজচ্ছক্েুব্বড়্বচ্ছল্ষভচ্ছব্থাচ্ছক। 
  
আি্মঠ্ক্ষসই্িকিই্ভাচ্ছব্প্রমতমে্জামতই। 
  
. 
  
আপমন্মক্ভাচ্ছবন্জাপামনচ্ছদি্ষচচ্ছয়্আপমন্ষশ্রষ্ঠ?্আসল্সতয্হচ্ছলা্জাপানীিা্আবাি্
আপনাচ্ছদি্ ষচচ্ছয়্ মনচ্ছজচ্ছদি্ ষশ্রষ্ঠ্ বচ্ছল্ ভাচ্ছব।্ ষকান্ িক্ষেশীল্ জাপামন্ ষকান্ সাদা্
চািড়াি্িানুষচ্ছক্জাপামন্িমহলাি্সচ্ছে্নাচচ্ছত্ষদেচ্ছল্ষক্ষচ্ছপ্আগুন্হচ্ছয়্োয়। 
  
আপনািা্ মক্ মনচ্ছজচ্ছদি্ভািচ্ছতি্ মহনু্দচ্ছদি্ষচচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠ্বচ্ছল্িচ্ছন্কচ্ছিন?্অথচ্ মহনু্দিা্
মনচ্ছজচ্ছদি্আপনাি্ষচচ্ছয়্ষঢি্ষবমশ্ষশ্রষ্ঠ্বচ্ছলই্ভাচ্ছব।্আপমন্মক্মনচ্ছজচ্ছদি্এমেচ্ছিাি্
ষচচ্ছয়্ ষসিা্বচ্ছল্ভাচ্ছবন?্এো্অবশযই,্আপনাি্বযমক্তগত্ইো্ছাড়া্আি্ মকছু্না।্
তচ্ছব্ এমেচ্ছিািা্আপনাচ্ছদি্ সম্পচ্ছকথ্ মক্ িকি্ ভাচ্ছব্ একেু্ জানচ্ছত্ চান?্ এমেচ্ছিাি্
িচ্ছধয্ এিন্ মকছু্ ষলাক্ আচ্ছছ্ োিা্ ভামি্ অলস,্ তািা্ কাজকিথ্ কিচ্ছতই্ চায়্ না।্
এমেচ্ছিািা্তাচ্ছদি্বচ্ছল্সাদা্চািড়াি্িানুষ’-এি্কািে্হচ্ছলা্এোই্তাচ্ছদি্ ৃোি্চিি্
প্রকাশ। 
  
ষে্ষকান্জামতই্অনয্জামতি্ষচচ্ছয়্মনচ্ছজচ্ছদি্ষশ্রষ্ঠ্বচ্ছল্ভাচ্ছব।্আি্এি্ষথচ্ছকই্জন্ম্
ষনয়্ষদশচ্ছপ্রি–আি্েুি। 
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ষোলােুমল্সতয্কথাো্হচ্ছলা,্ষে্ষকান্িানুচ্ছষি্সচ্ছেই্আপনাি্ষদো্ষহাক্না্ষকন্ষস্
মনচ্ছজচ্ছক্আপনাি্ ষচচ্ছয়্ ষে্ ষকান্ মদক্ ষথচ্ছকই্ ষতাক্ ষশ্রষ্ঠ্ বচ্ছল্ ভাচ্ছব।্ তাি্ হৃদচ্ছয়্
প্রচ্ছবশামধকাি্কিাি্মনমশ্চত্উপায়্হচ্ছলা,্ষে্ষকান্িকচ্ছিই্তাচ্ছক্জামনচ্ছয়্ষদওয়া্এই্
ষছাট্ট্ পৃমথবীচ্ছত্ তাি্ গুরুত্ব্ সম্বচ্ছন্ধ্ আপমন্ ওয়ামকবহাল,্ আি্ এ্ কাজো্ কিচ্ছবন্
আন্তমিক্ভাচ্ছবই। 
  
এিাসথন্ মক্ বচ্ছলচ্ছছন্একেু্স্মিে্ িােচ্ছবন্ :্ ষে্ ষকান্ িানুচ্ছষি্ সচ্ছেই্আিাি্ ষদো্
ষহাক,্আমি্জামন্ষকান্না্ষকান্মবষচ্ছয়্ষস্আিাি্ষচচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠ। 
  
আি্ এি্ মভতচ্ছি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ দুিঃেজনক্ অবস্থা্ হচ্ছলা্ োচ্ছদি্ িচ্ছধয্ ষশ্রষ্ঠচ্ছত্বি্ কোিাত্র্
সমতযই্ষনই্তািা্মনচ্ছজচ্ছদি্অসািাথথ্ঢাকচ্ছত্গলাবাজী্কচ্ছি্ষলাক্ঠ্কাচ্ছত্ষচষ্টা্কচ্ছি।্
বযাপািো্সমতয্সমতযই্কদেথতায়্ভিা। 
  
ষশেমপয়াি্এ্সম্পচ্ছকথ্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘িানুষ!্ গমবথত্ িানুষ!্ সািানয্অমধকাচ্ছিি্সাচ্ছজ্
সমজ্জত্হচ্ছয়্ ষস্এিন্সব্অদু্ভত্কাজ্কচ্ছি্ োচ্ছত্স্বচ্ছগথি্ ষদবদূতিাও্কান্নায়্ ষভচ্ছে্
পচ্ছড়।‘ 
  
. 
  
আমি্ এবাি্ জানাচ্ছত্ চাই্ আিাি্ মনচ্ছজি্ পাঠ্ক্রচ্ছিি্ ছাত্র্ মকছু্ বযবসায়ী্ িানুষ্ এই্
নীমতগুচ্ছলা্ কাচ্ছজ্ লামগচ্ছয়্ মক্ অভুতপূবথ্ ফল্ লাভ্ কচ্ছিচ্ছছন।্ প্রথচ্ছিই্ ধিা্ োক্
কাচ্ছনকমেকাচ্ছেি্ষসই্অযােনীি্কথাোই।্মতমন্তাঁি্আমীয়স্বজচ্ছনি্জচ্ছনযই্মনচ্ছজি্নাি্
প্রকাশ্কিচ্ছত্চানমন। 
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আিাি্পাঠ্ক্রচ্ছি্ষোগ্ষদবাি্মঠ্ক্পচ্ছি্তাঁি্স্ত্রীচ্ছক্মনচ্ছয়্ভদ্রচ্ছলাক,্(োচ্ছক্আিিা্মিিঃ্
‘আি’্বচ্ছল্োকচ্ছবা)্মকছু্আমীয়স্বজচ্ছনি্সচ্ছে্ষদো্কিচ্ছত্লিং্আইলযাে্োত্রা্কচ্ছিন।্
তাঁি্স্ত্রী্এিপি্ষগচ্ছলন্তাি্এক্বৃিা্মপসীি্সচ্ছে্কথা্বলচ্ছত,্তািপি্ষসোন্ষথচ্ছক্
অনযানয্ষছাে্বয়চ্ছসি্আমীয়চ্ছদি্ষদেচ্ছত।্মিিঃ্আি’ষক্ষেচ্ছহতু্প্রশিংসা্কিাি্বযাপািো্
কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়্ ষদেচ্ছত্হচ্ছব্ ষসই্জচ্ছনযই্ মতমন্ মঠ্ক্কিচ্ছলন্ওই্ বৃিাচ্ছক্ মদচ্ছয়ই্শুরু্
কিচ্ছবন।্ষসই্জনয্বামড়ি্চািমদচ্ছক্মতমন্তামকচ্ছয়্ষদোি্ষচষ্টা 
  
কিচ্ছত্লাগচ্ছলন্মক্মদচ্ছয়্প্রশিংসা্শুরু্কিা্োয়। 
  
মতমন্জানচ্ছত্চাইচ্ছলন,্‘এ্বামড়ো্১৮৯০্সাচ্ছল্বানাচ্ছনা্হচ্ছয়মছল,্তাই্না?’ 
  
‘হযাঁ’,্বৃিা্জবাব্মদচ্ছলন্‘মঠ্ক্ওই্বছচ্ছিই্বতমি্হয়।‘ 
  
‘এো্ ষদচ্ছেই্ ষে্বামড়চ্ছত্আিাি্জন্ম্হয়্তাি্কথা্িচ্ছন্পড়চ্ছছ’,্ মিিঃ্আি্বলচ্ছলন,্
‘ভামি্চিৎকাি্বামড়ো।্মক্সুন্দি্কচ্ছি্বানাচ্ছনা।্কত্ ি।্জাচ্ছনন্ষতা,্আজকাল্আি্
ষকউ্এিকি্কচ্ছি্বানাচ্ছত্চায়্না।’ 
  
তুমি্ মঠ্ক্ বচ্ছলচ্ছছা,্ বৃিা্ বলচ্ছলন,্ ‘আজকালকাি্ ষছচ্ছলবয়সীিা্আি্ সুন্দি্কচ্ছি্ বামড়্
বানাচ্ছত্ চায়্ না।্ তািা্ চায়্ শুধু্ ষছাট্ট্একো্অযাপােথচ্ছিন্ট,্ ইচ্ছলকমিক্ বিচ্ছফি্ বাে,্
তািপি্ষকবল্তাচ্ছদি্ষিােি্গামড়্চচ্ছড়্হাওয়া্ষেচ্ছয়্ষবড়াচ্ছত।’ 
  
একেু্থািচ্ছলন্বৃিা। 
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‘এ্ বামড়ো্ স্বচ্ছিি্ বামড়,্ তািপি্ আবাি্ বচ্ছল্ চলচ্ছলন্ আচ্ছগি্ সৃ্মমত্ আি্ সুেস্বি্
ষিািন্থন্কিচ্ছত্কিচ্ছত।্এ্বামড়্ বতমি্ হচ্ছয়মছল্ভাচ্ছলাবাসা্ মদচ্ছয়।্আিাি্স্বািী্আি্
আমি্এো্বতমি্কিাি্অচ্ছনক্আচ্ছগ্ষথচ্ছকই্স্বি্ষদচ্ছেমছ।্আিাচ্ছদি্ষকান্সম্পমত্ত্মছল্
না।্সব্পমিকেনাই্আিিা্মনচ্ছজিা্কমি।’ 
  
বৃিা্এিপি্তাচ্ছক্সািা্বামড়্ ুমিচ্ছয়্ষদোচ্ছত্লাগচ্ছলন।্বৃি্সািাজীবন্ধচ্ছি্নানা্ষদশ্
ষবমড়চ্ছয়্ষেসব্মজনসপত্র্এচ্ছন্সামজচ্ছয়চ্ছছন,্সব্মকছুিই্মি,্আি্অকুণ্ঠ্প্রশিংসা্কিচ্ছত্
লাগচ্ছলন।্চিৎকাি্কাজ্কিা্শাল,্ পুিচ্ছনা্আিচ্ছলি্চাচ্ছয়ি্সিিাি,্ চীনািমেি্পাত্র্
ষেঞ্চ্ মবছানা্আি্ষচয়াি,্ইতালীয়্ ষতলিঙা্ছমব,্আি্ষিশিী্পদথা,্ ষেো্ ষকানকাচ্ছল্
ফিামস্দুচ্ছগথ্ষশাভা্ষপত। 
  
আিাচ্ছক্বামড়ো্  ুমিচ্ছয়্ষদোচ্ছনাি্পি্ মি.্আি্বচ্ছলমছচ্ছলন,্ বৃিা্আিায়্ মনচ্ছয়্ষগচ্ছলন্
একো্গযাচ্ছিচ্ছজ।্ষসোচ্ছন্েত্ন্কচ্ছি্িাো্মছল্একো্পযাকােথ্গামড়্প্রায়্নতুন। 
  
‘আিাি্স্বািী্িািা্োওয়াি্অেমদন্আচ্ছগই্গামড়ো্ মকচ্ছনমছচ্ছলন’,্নিি্গলায়্বলচ্ছলন্
বৃিা।্তাঁি্িৃতুযি্পি্আমি্আি্গামড়োয়্চমড়মন্…্তুমি্ভাচ্ছলা্মজমনচ্ছসি্কদি্ষবাঝ,্
তাই্ষতািাচ্ছকই্আমি্গামড়ো্উপহাি্ষদব।’ 
  
‘ষসমক্ মপসীিা’,্ মিিঃ্ আি্ বলচ্ছলন,্ এমক্ বলচ্ছছন।্ আপনাি্ এ্ সদাশয়তা্ সমতযই্
চিৎকাি।্মকন্তু্আমি্ষতা্তা্মনচ্ছত্পািচ্ছবা্না।্আমি্ষতা্আপনাি্ষকান্আমীয়ই্নই,্
তাছাড়া্আিাি্একো্গামড়্আচ্ছছ।্আপনাি্কত্আমীয়্আচ্ছছ্তািা্গামড়ো্ষপচ্ছল্েুমশ্
হচ্ছব। 
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‘আমীয়।্ বৃিা্ বচ্ছল্ উঠ্চ্ছলন।্ হযাঁ,্ আিাি্ অচ্ছনক্আমীয়্ আচ্ছছ,্ তািা্ চাইচ্ছছ্ আমি্
িিচ্ছল্তািা্গামড়ো্পাচ্ছব।্মকন্তু্না,্তািা্গামড়ো্পাচ্ছে্না। 
  
কাউচ্ছক্েমদ্গামড়ো্না্ মদচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্োিা্ পুিচ্ছনা্গামড়্ ষকনাচ্ছবচা্কচ্ছি্তাচ্ছদি্
কাচ্ছছ্মবমক্র্কিচ্ছত্পাচ্ছিন,’্মিিঃ্আি্বলচ্ছলন। 
  
মবমক্র্কিব!্বৃিা্ষচঁমচচ্ছয়্উঠ্চ্ছলন,্তুমি্কী্কচ্ছি্ভাবচ্ছল্এ্গামড়্আমি্মবমক্র্কিচ্ছবা?্
তুমি্ মক্ভাবছ্ ষে্গামড়্আিাি্স্বািী্আিাি্জনয্ মকচ্ছনমছচ্ছলন্তাচ্ছত্অচ্ছচনা্িানুষিা্
চড়চ্ছব্ ষসো্আমি্সহয্কিচ্ছবা?্আমি্স্বচ্ছিও্ভাবচ্ছত্পামি্না্এ্গামড়্ মবমক্র্কিব।্
আমি্এো্ষতািাচ্ছকই্ষদব।্কািে্তুমি্ভাচ্ছলা্মজমনচ্ছসি্প্রশিংসা্কি! 
  
মিিঃ্আি্নানাভাচ্ছব্উপহািো্না্ষনবাি্ষচষ্টা্কিচ্ছলন্মকন্তু্বৃিাি্িচ্ছন্আ াত্লাগচ্ছব্
বচ্ছলই্তা্পািচ্ছলন্না। 
  
এই্ বৃিা্ মবিাে্একো্বামড়চ্ছত্তাি্দািী্ মজমনসপত্র্ ষসই্শাল,্ফিাসী্ছমব,্ চাচ্ছয়ি্
সিিাি্সব্মকছু্মনচ্ছয়্শুধু্একেু্িেথাদা্আি্িিত্বচ্ছবাধই্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন।্একমদন্অমত্
সুন্দিী্আি্সবাি্ মপ্রয়্এক্ েুবতীই্ মতমন্ মছচ্ছলন।্একমদন্ভাচ্ছলাবাসা্ মদচ্ছয়্একো্
বামড়্ বতমি্ কচ্ছি্ সািা্ ইউচ্ছিাপ্  ুচ্ছি্ মজমনস্এচ্ছন্ তা্ সামজচ্ছয়ও্ মছচ্ছলন্ সুন্দি্কচ্ছি্
ষতালাি্জচ্ছনযই।্আি্আজ্বৃি্বয়চ্ছস্মনিঃসেতায়্মতমন্ষকবল্চাইমছচ্ছলন্একেু্িানব্
হৃদচ্ছয়ি্ উষ্ণতা্আি্ সািানয্ প্রশিংসা–মকন্তু্ তা্ ষকউ্ তাচ্ছক্ ষদয়মন।্ তাই্ ষসো্ েেন্
ষপচ্ছলন্তা্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলা্িরুভূমিি্বুচ্ছক্ঝিোি্িচ্ছতা–তাি্কৃতজ্ঞতা্তাই্ওই্পযাকােথ্
গামড়োনা্উপহাি্ষদওয়া্ছাড়া্আি্মকছুই্কিচ্ছত্পািচ্ছলন্না। 
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আি্একো্উদাহিে্ মদই।্কামহনীমে্বচ্ছলচ্ছছন্ মনউইয়চ্ছকথি্ লুইস্অযাে্ভাচ্ছলন্টাইচ্ছনি্
প্রাকৃমতক্দৃচ্ছশযি্মশেী্ষোনাে্এি.্িযাকচ্ছিাহন। 
  
তাঁি্ কথাচ্ছতই্ এবাি্ ষশানা্ োয়্ :্ ‘বনু্ধত্বলাভ্ ও্ প্রভাব্ মবস্তাি’্ সম্পচ্ছকথ্ ষবতাি্
কমথকামে্ ষশানাি্ মঠ্ক্ পচ্ছিই্ আমি্ একজন্ মবেযাত্ অযােনীি্ এচ্ছিচ্ছেি্ লযােচ্ছস্কপ্
আঁকমছলাি।্ বামড়ি্ িামলক্ এক্ সিয়্ এচ্ছস্ আিায়্ একেু্ উপচ্ছদশ্ মদচ্ছলন–ষকাথায়্
একগুে্িচ্ছোচ্ছরনেন্ফুলগাছ্লাগাচ্ছবন। 
  
আমি্বললাি,্‘জজ্সাচ্ছহব,্আপনাি্ভামি্চিৎকাি্শে্আচ্ছছ্ষতা।্আপনাচ্ছদি্সুন্দি্
ওই্ কুকুিগুচ্ছলা্ চিৎকাি।্আিাি্ধািো্ িযামেসন্ ষস্কায়াি্গাচ্ছেথচ্ছন্ কুকুি্প্রদশথনীচ্ছত্
আপমন্প্রচুি্পুিস্কাি্ষপচ্ছয়চ্ছছন।’ 
  
‘হযাঁ,’্ জজসাচ্ছহব্ বলচ্ছলন,্ ‘কুকুিচ্ছদি্ মনচ্ছয়্আিাি্ েুব্আনন্দ।্আিাি্ কুকুচ্ছিি্  ি্
ষদেচ্ছবন?’ 
  
এিপি্ মতমন্ এক্  ন্টা্ ধচ্ছি্ তাি্ কুকুি্ আি্ সব্ পুিস্কািগুচ্ছলা্ আিায়্ ষদোচ্ছলন।্
তাছাড়া্কুকুচ্ছিি্বিংশপমিচয়ও্আিাচ্ছক্মদচ্ছলন। 
  
ষশষ্পেথন্ত্মতমন্আিাি্মদচ্ছক্তামকচ্ছয়্বলচ্ছলন্:্‘আপনাি্ষকান্ষছাে্ষছচ্ছল্আচ্ছছ?’ 
  
হযাঁ’,্আচ্ছছ,’্আমি্জবাব্মদলাি। 
  
জজসাচ্ছহব্এবাি্জানচ্ছত্চাইচ্ছলন।্‘একো্কুকুিছানা্তাি্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছব্না?’ 
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‘ওহ্্হযাঁ,্ষস্প্রায়্আনচ্ছন্দ্লাল্হচ্ছয়্োচ্ছব।‘ 
  
‘মঠ্ক্আচ্ছছ,্তাচ্ছক্একো্কুকুিছানা্উপহাি্মদমে,’্জজসাচ্ছহব্বলচ্ছলন। 
  
এিপি্মতমন্আিায়্বুমঝচ্ছয়্মদচ্ছলন্ষকিন্কচ্ছি্কুকুিছানাোচ্ছক্োওয়াচ্ছত্হয়।্তািপি্
মনচ্ছজই্একেু্ ষথচ্ছি্জানাচ্ছলন,্ িুচ্ছে্বলচ্ছল্আমি্ ভুচ্ছল্োচ্ছবা্তাই্কাগচ্ছজ্ মতমন্সব্
মলচ্ছে্ ষদচ্ছবন।্ জজ্ সাচ্ছহব্ তেন্  চ্ছি্ মগচ্ছয়্ কুকুিছানাি্ মবষচ্ছয়্ সিস্ত্ মকছু্ মলচ্ছে্
মদচ্ছলন,্এিমন্মক্তাি্বিংশ্পমিচয়্পেথন্ত।্মতমন্তাঁি্এক ন্টা্পচ্ছনচ্ছিা্মিমনে্িূলযবান্
সিয়্নষ্ট্কচ্ছি্প্রায়্একশ্েলাি্দাচ্ছিি্কুকুিছানাোও্সচ্ছে্মদচ্ছলন।্এি্কািে্আি্
মকছুই্না,্আমি্শুধু্তাি্শে্সম্বচ্ছন্ধ্আিাি্আন্তমিক্প্রশিংসা্জামনচ্ছয়্মছলাি্বচ্ছলই। 
  
. 
  
ষকাোচ্ছকি্ মবেযাত্জজথ্ইিিযান্ মেমন্ মফল্ম্আমবষ্কাি্কচ্ছিন্আি্োি্ফচ্ছল্চলমচ্চত্র্
বতমিও্সম্ভবপি্হয়।্জীবচ্ছন্প্রায়্একশ্ষকামে্েলাি্আয়্কচ্ছিমছচ্ছলন্আি্পৃমথবীি্
একজন্েযাতনািা্ বযবসায়ী্ বচ্ছলও্নাি্ ষকচ্ছনন।্অথচ্এই্ধিচ্ছনি্দারুে্নাি্কিা্
সচ্ছত্ত্বও্মতমন্আিাি্বা্আপনাি্িচ্ছতা্সািানয্একেু্প্রশিংসাি্কাঙাল্মছচ্ছলন। 
  
ষবশ্ কচ্ছয়কবছি্ আচ্ছগ্ ইিিযান্ তাঁি্ িাচ্ছয়ি্ সৃ্মমতিক্ষাি্ জনয্ ষিচ্ছচষ্টাচ্ছি্ সু্কল্ অব্
মিউমজক্ আি্ মকলচ্ছবানথ্ হল্ নাচ্ছি্ একমে্ নােযিঞ্চ্ বতিী্ কচ্ছিমছচ্ছলন।্ ওই্ সিয়্
মনউইয়চ্ছকথি্সুমপমিয়ি্সীমেিং্ষকাম্পানীি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ষজিস্অযাোিসন্ওই্বামড়গুচ্ছলাি্
জনয্মথচ্ছয়োচ্ছিি্ষচয়াি্সিবিাহ্কিাি্অেথািো্পাওয়াি্ষচষ্টা্কিমছচ্ছলন।্ইিিযাচ্ছনি্
স্থপমতচ্ছক্ষফান্কচ্ছি্মতমন্মিিঃ্ইিিযাচ্ছনি্সচ্ছে্এক্সাক্ষাৎকাচ্ছিি্বযবস্থা্কিচ্ছলন। 
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অযাোিসন্শুধু্এইেুকুই্চাইমছচ্ছলন। 
  
তাচ্ছক্েেন্ চ্ছি্মনচ্ছয়্োওয়া্হচ্ছলা্মতমন্ষদেচ্ছলন্মিিঃ্ইিিযান্তাঁি্ষেচ্ছেি্সািচ্ছন্
মকছু্ কাগচ্ছজি্ উপি্ ঝঁুচ্ছক্ পচ্ছড়্ ষদেচ্ছছন।্ একেু্ পচ্ছিই্ িুে্ তুলচ্ছলন্ মিিঃ্ ইিিযান্
তািপি্চশিা্েুচ্ছল্স্থপমত্আি্মিিঃ্অযােিসচ্ছনি্মদচ্ছক্এমগচ্ছয়্এচ্ছলন। 
  
সুপ্রভাত,্ভদ্রিচ্ছহাদয়গে,্আপনাচ্ছদি্জনয্মক্কিচ্ছত্পামি?্মতমন্বলচ্ছলন। 
  
স্থপমত্তাি্ পমিচয়্ মদচ্ছতই্ মি.্ অযাোিসন্ বলচ্ছলন্ :্ ‘আপনাি্জনয্ অচ্ছপক্ষা্ কিাি্
ফাঁচ্ছক্আপনাি্চিৎকাি্অমফচ্ছসি্তামিফ্কিমছলাি।্সুচ্ছোগ্ষপচ্ছল্এিকি্একো্ চ্ছি্
কাজ্কিচ্ছত্পািচ্ছল্ েুব্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছতা।্আপমন্ ষবাধ্হয়্শুচ্ছন্থাকচ্ছবন্আমি্বামড়্
সাজাচ্ছনাি্কাজ্কমি।্জীবচ্ছন্এচ্ছতা্সুন্দি্সাজাচ্ছনা্অমফস্আমি্কেনও্ষদমেমন।’ 
  
জজথ্ ইিিযান্ জবাচ্ছব্ বলচ্ছলন্ :্ আপমন্ এিন্ মকছু্ িচ্ছন্ কমিচ্ছয়্ মদচ্ছলন্ ষে্ কথা্
এচ্ছকবাচ্ছি্ভুচ্ছলই্মগচ্ছয়মছলাি।্এো্সুন্দি্বচ্ছলচ্ছছন,্তাই্না?্এো্েেন্প্রথি্বানাচ্ছনা্
হয়্তেন্সমতযই্এো্উপচ্ছভাগ্কিতাি।্মকন্তু্আজকাল্এত্িকি্কাচ্ছজ্বযস্ত্থাকচ্ছত্
হয়্ষে্কচ্ছয়ক্সপ্তাহ্ধচ্ছিই্হয়চ্ছতা্ িোি্মদচ্ছক্তাকাচ্ছনাই্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্্না। 
  
অযাোিসন্এমগচ্ছয়্মগচ্ছয়্একো্পযাচ্ছনচ্ছল্হাত্িােচ্ছলন।্এো্ইিংমলশ্ওক্কাচ্ছঠ্্বানাচ্ছনা্
তাই্না?্ইতালীয়্ওচ্ছকি্ষচচ্ছয়্এি্োজগুচ্ছলা্আলাদা। 
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‘হযাঁ,্ইিিযান্জবাব্ মদচ্ছলন।্এো্ইিংলযাে্ষথচ্ছক্আিদামন্কিা্ওক।্কাচ্ছঠ্ি্ মবষচ্ছয়্
অমভজ্ঞ্আিাি্একজন্বনু্ধই্এো্ষবচ্ছছ্মদচ্ছয়্মছচ্ছলন। 
  
এিপি্ইিিযান্অযাোিসনচ্ছক্ চ্ছি্ ুিচ্ছত্ ুিচ্ছত্নানা্ মজমনসপত্র,্িঙ,্হাচ্ছতি্কাজ্
ইতযামদ্ষদোচ্ছত্লাগচ্ছলন্ষেগুচ্ছলা্তাঁিই্ইচ্ছেিত্বানাচ্ছনা্হয়। 
  
 িোয়্  ুিচ্ছত্  ুিচ্ছত্ তািা্ একো্ জানালাি্ সািচ্ছন্ এচ্ছস্ দাঁড়াচ্ছলন।্ জজথ্ ইিিযান্
এবাি্েুব্আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্তাি্স্বভাবমসি্মবনচ্ছয়ি্সচ্ছে্তাঁি্মকছু্জনদিদী্কাচ্ছজি্নিুনা্
মদমেচ্ছলন।্ এসচ্ছবি্ িচ্ছধয্ মছল্ িচ্ছচষ্টাি্ মবশ্বমবদযালয়,্ ষজনাচ্ছিল্ হাসপাতাল,্ ষেেমল্
ষহাি,্মশশু্হাসপাতাল্ইতযামদ।্মিিঃ্অযাোিসন্তাঁচ্ছক্আন্তমিকভাচ্ছবই্তাঁি্িানবদিদী্
কাচ্ছজ্অথথবযয়্কিাি্জচ্ছনয্অমভনন্দন্জানাচ্ছলন।্একেু্পচ্ছিই্জজথ্ইিিযান্একো্
কাঁচ্ছচি্বাে্েুচ্ছল্একো্কযাচ্ছিিা্ষবি্কিচ্ছলন,্একজন্ইিংচ্ছিচ্ছজি্কাছ্ষথচ্ছক্ষকনা্
এই্কযাচ্ছিিামে্মতমন্প্রথি্বযবহাি্কচ্ছিমছচ্ছলন। 
  
. 
  
অযাোিসন্ এিপি্ জজথ্ ইিিযানচ্ছক্ তাঁি্ ষছচ্ছল্ ষবলাি্ কথা,্ মক্ কচ্ছি্ মতমন্ বযবসা্
আিম্ভ্ কচ্ছিন্ সব্ মজজ্ঞাসা্ কিচ্ছতই্ মি.্ ইিিযান্ আন্তমিকভাচ্ছব্ তাঁি্ ষছচ্ছলচ্ছবলাি্
দামিদ্রযিয়্জীবচ্ছনি্কামহনী্ষশানাচ্ছলন।্মতমন্জানাচ্ছলন্মকভাচ্ছব্তাি্মবধবা্িা্একো্
ষবামেথিং্ হাউস্ চালাচ্ছতন্ আি্ মতমন্ ষিাজ্ িাত্র্ পঞ্চাশ্ ষসন্ট্ িাইচ্ছনয়্ একো্ বীিা্
ষকাম্পামনি্ষকিামনি্কাজ্কিচ্ছতন।্দামিচ্ছদ্রি্ভয়ঙ্কি্মদনিাত্তাড়া্কচ্ছি্চলত,্তাই্
মতমন্ শপথ্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ জীবচ্ছন্ অচ্ছনক্ োকা্ কিচ্ছবন্ োচ্ছত্ িাচ্ছক্ কেনও্ ষবামেথিং্
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হাউচ্ছসি্কাজ্কচ্ছি্িৃতুযি্ মদচ্ছক্ষেচ্ছত্না্হয়।্ মি.্অযাোি্আিও্প্রশ্ন্কচ্ছি্অচ্ছনক্
মকছু্আগ্রহ্ মনচ্ছয়্শুচ্ছন্ ষগচ্ছলন-মিিঃ্ইিিযান্আিও্বলচ্ছলন্শুকচ্ছনা্ফচ্ছোগ্রামফি্ষপ্লে্
মনচ্ছয়্ মতমন্ মকভাচ্ছব্ কাজ্কচ্ছিচ্ছছন।্ মতমন্ ষশানাচ্ছলন্ মকভাচ্ছব্ মতমন্ মদনিাত্ পমিশ্রি্
কচ্ছি্ োন;্ কেনও্ সািািাত্ ধচ্ছি।্কাচ্ছজি্ ফাঁচ্ছক্ কেনও্ বা্ একেু্  ুমিচ্ছয়্ মনচ্ছতন।্
একই্ষপাশাক্একেু্ ুমিচ্ছয়্কেনও্বা্োনা্বাহাত্তি্ ন্টাও্কাজ্কচ্ছিমছচ্ছলন্মতমন। 
  
ষজিস্ অযাোিসন্ জজথ্ ইিিযাচ্ছনি্  চ্ছি্ ষঢাচ্ছকন্ দশো্ পচ্ছনচ্ছিায়,্ তাঁচ্ছক্ জানাচ্ছনা্
হচ্ছয়মছল্ িাত্র্ ৫্ মিমনচ্ছেি্ ষবমশ্সিয়্পাওয়া্ োচ্ছব্ না।্ মকন্তু্এক্ ন্টা্ ষকচ্ছে্ ষগল,্
দু ন্টাও্ষগল্তািা্তেনও্কথা্বচ্ছল্োমেচ্ছলন। 
  
ষশষ্পেথন্ত্জজথ্ইিিযান্অযাোিসচ্ছনি্মদচ্ছক্তামকচ্ছয়্বলচ্ছলন,্‘ষশষবাি্েেন্জাপাচ্ছন্
োই্কচ্ছয়কো্ষচয়াি্মকচ্ছন্বামড়্মনচ্ছয়্আমস।্ষসগুচ্ছলা্বািান্দায়্ষিচ্ছেমছ।্মকন্তু্ষিােুচ্ছি্
ষলচ্ছগ্ িঙ্ চচ্ছে্ োওয়ায়্ আমি্ িঙ্ মকচ্ছন্ মনচ্ছজই্ এগুচ্ছলা্ িঙ্ কচ্ছিমছ।্ আমি্ ষকিন্
ষচয়াি্িঙ্কিচ্ছত্পামি্একবাি্ ষদেচ্ছবন্নামক?্ মঠ্ক্আচ্ছছ,্চলুন্বামড়্ মগচ্ছয়্আিাি্
সচ্ছে্িধযাে্ষভাজ্সািচ্ছবন্তািপি্আপনাচ্ছক্ষদোচ্ছবা।’ 
  
িধযাে্ ষভাচ্ছজি্ পি্ মি.্ ইিিযান্ অযাোিসনচ্ছক্ তাি্ জাপান্ ষথচ্ছক্ আনা্ ষচয়াি্
ষদোচ্ছলন।্ ষচয়ািগুচ্ছলাি্ দাি্ ষদড়্ েলাচ্ছিি্ ষবমশ্ নয়।্ মকন্তু্ জজথ্ ইিিযান্ মেমন্
বযবসাচ্ছত্একশ্ষকামে্োকা্কচ্ছিচ্ছছন,্ষচয়ািগুচ্ছলা্মনচ্ছজই্িঙ্কচ্ছিচ্ছছন্বচ্ছল্গবথচ্ছবাধ্
কিচ্ছতন। 
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ষচয়ািগুচ্ছলাি্জনয্ ষে্অেথাি্ ষদবাি্কথা্তাি্ ষিাে্দাি্প্রায়্৯০,০০০্েলাি্ মছল।্
অেথািো্ষক্ষপচ্ছয়মছল্বচ্ছল্আপনাি্ধািো-ষজিস্অযাোিসন্না্তাি্ষকান্প্রমতিিী্
প্রমতষ্ঠান? 
  
এিপি্ষথচ্ছক্মি,্ইিিযাচ্ছনি্িৃতুয্পেথন্ত্মতমন্আি্ষজিস্অযােিসন্ মনষ্ট্বনু্ধ্হচ্ছয়ই্
মছচ্ছলন। 
  
এবাি্বলুন্ষদমে্আপমন্বা্আমি্এই্প্রশিংসা্কিাি্ইন্দ্রজাল্স্পশথ্ষকাথা্ষথচ্ছক্শুরু্
কিচ্ছবা?্ মনচ্ছজি্ বামড়চ্ছতই্ শুরু্ করুন্ না্ ষকন?্ অন্ততিঃ্ আি্ ষকান্ জায়গাি্ কথা্
আিাি্জানা্ষনই্ষেোচ্ছন্এি্প্রচ্ছয়াজন্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্বা্ষে্জায়গায়্সবচ্ছচচ্ছয়্ষবমশ্
অবচ্ছহলা্কিা্হয়।্আপনাি্স্ত্রী্ মনশ্চয়ই্ মকছু্ভাচ্ছলা্গুে্আচ্ছছ–অন্ততিঃ্ষসো্ মনশ্চয়ই্
ভাবচ্ছতন,্না্হচ্ছল্তাচ্ছক্মবচ্ছয়্কিচ্ছতন্না।্মকন্তু্কতমদন্আচ্ছগ্তাি্আকষথে্সম্পচ্ছকথ্
তামিফ্জামনচ্ছয়চ্ছছন্আপমন?্কতমদন্আচ্ছগ্িচ্ছন্আচ্ছছ?্বলুন্কতমদন্হচ্ছলা? 
  
কচ্ছয়ক্বছি্আচ্ছগ্মনউ্ব্রানসউইচ্ছকি্মিিামিমচি্ষকান্জলাশচ্ছয়্িাছ্ধিমছলাি।্আমি্
এজনয্ কানােীয়্ অিেয্ এলাকায়্ একো্ মনজথন্ তাবুচ্ছতই্ ষথচ্ছক্ োই।্ পড়বাি্ িচ্ছতা্
ষপতাি্ষকবল্গ্রাচ্ছিি্ষকান্েবচ্ছিি্কাগজ।্কাগচ্ছজি্সবই্আমি্পচ্ছড়্ষফলতাি্িায়্
মবজ্ঞাপন্পেথন্ত্আি্েচ্ছিামথ্মেচ্ছেি্একো্প্রবন্ধও।্তাঁি্প্রবন্ধো্এতই্সুন্দি্মছল্ষে্
ষসো্ষকচ্ছে্ষিচ্ছে্মদই।্তাি্কথা্হচ্ছলা্কচ্ছনচ্ছক্ষদয়া্বকৃ্ততা্শুনচ্ছত্শুনচ্ছত্মতমন্ক্লান্ত্
হচ্ছয়্পচ্ছড়মছচ্ছলন।্তাঁি্উপচ্ছদশ্হচ্ছলা্বিচ্ছক্একপাচ্ছশ্ষেচ্ছন্মনচ্ছয়্তাচ্ছক্এই্উপচ্ছদশো্
কািও্ষদওয়া্উমচত্: 
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‘ষপ্রয়সীচ্ছক্ চুিু্ ষদবাি্আচ্ছগ্কেনও্ মবচ্ছয়্কিচ্ছবন্ না।্ মবচ্ছয়ি্আচ্ছগ্ ষকান্ ষিচ্ছয়চ্ছক্
প্রশিংসা্ কিা্ ষতা্ স্বাভামবক্ বযাপাি।্ মকন্তু্ মবচ্ছয়ি্ পচ্ছি্ ষসো্ কিা্ হচ্ছলা্ মবচ্ছশষ্
প্রচ্ছয়াজন-আি্আপনাি্পচ্ছক্ষ্মনিাপত্তািও্কািে্বচ্ছে।্মবচ্ছয়চ্ছত্স্পষ্ট্কথাি্স্থান্ষনই।্
এো্হচ্ছলা্কূেনীমতি্জায়গা।‘ 
  
আপমন্েমদ্প্রমতমদচ্ছনি্মববামহত্জীবন্সুচ্ছে্শামন্তচ্ছত্কাোচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্ষকান্ভাচ্ছবই্
আপনাি্স্ত্রীি্ িকন্নাি্কাচ্ছজ্িাথা্গলাচ্ছবন্না্বা্তাি্কাচ্ছজি্সচ্ছে্আপনাি্িাচ্ছয়ি্
কাচ্ছজি্ তুলনা্ কিচ্ছবন্ না।্ বিিং্ অনযমদচ্ছক,্ বািবাি্ তাি্  িকন্নাি্ কাচ্ছজি্ প্রশিংসা্
কিচ্ছবন্আি্ষোলােুমল্বাি্বাি্তাি্িচ্ছতা্একজনচ্ছক্মবচ্ছয়্কচ্ছিচ্ছছন্বচ্ছল্মনচ্ছজচ্ছক্
ধনযবাদ্ষদচ্ছবন।্বলচ্ছবন্তাি্িচ্ছধয্ ষপচ্ছয়চ্ছছন্ষভনাস্আি্মিনাভথাি্রূপ।্িািংস্েমদ্
শক্ত্ হচ্ছয়্ োয়্ বা্রুমে্ েমদ্ পুচ্ছড়্ োয়্ একদি্অমভচ্ছোগ্কিচ্ছবন্ না।্ বিিং্ বলচ্ছবন্
আজচ্ছকি্িান্নাো্তাি্ ষিাচ্ছজি্িচ্ছতা্হয়মন।্আি্তাচ্ছতই্আপনাি্স্ত্রী্আবাি্সেচ্ছত্
সব্মকছু্কিাি্বযবস্থা্কিচ্ছবন। 
  
এিন্বযবহাি্মকন্তু্আচিকা্কিচ্ছত্চাইচ্ছবন্না–তাহচ্ছল্তাি্সচ্ছন্দহ্হচ্ছত্পাচ্ছি।্ষেিন্
ধরুন্আজ্বা্আগািী্কাল্ িামত্তচ্ছি্আপনাি্স্ত্রীি্জনয্একগুে্ ফুল্ বা্ মকছু্ মিমষ্ট্
মনচ্ছয়্এচ্ছলন।্তচ্ছব্শুধু্বলচ্ছবন্না্‘হযাঁ্এো্আিাি্আচ্ছগই্কিা্উমচত্মছল।্বিিং্িুচ্ছে্
মকছু্হামস্ছমড়চ্ছয়ই্ চ্ছি্ ঢুকচ্ছবন।্সচ্ছে্বলচ্ছবন্ ষপ্রিিয়্ দুচ্ছো্ চািচ্ছে্কথাও।্আিও্
ষবমশ্সিংেযায়্েমদ্স্বািী্স্ত্রী্একাজ্কিচ্ছতা্তাহচ্ছল্ষবাধ্হয়্আিাচ্ছদি্ষদচ্ছশ্ছো্মবচ্ছয়ি্
িচ্ছধয্একো্মববাহ্মবচ্ছেদও্আি্হচ্ছতা্না। 
  
. 
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ষকান্ষিচ্ছয়চ্ছক্আপনাি্ষপ্রচ্ছি্পড়াচ্ছনাি্জচ্ছনয্মক্কিচ্ছত্হচ্ছব্শুনচ্ছবন?্ষবশ্তচ্ছব্ষসই্
ষগাপন্িহসযো্বচ্ছল্মদই্শুনুন।্এোয়্কাজ্হচ্ছবই,্তচ্ছব্ষকৌশলো্আিাি্নয়।্আমি্
এো্ধাি্কচ্ছিমছ্েচ্ছিামথ্ মেচ্ছেি্কাছ্ ষথচ্ছক।্ মতমন্একবাি্ মবচ্ছয়্পাগলা্একজচ্ছনি্
সচ্ছে্ষদো্কচ্ছিমছচ্ছলন।্ষলাকো্অন্ততিঃ্ষতইশ্বাি্সুন্দিীচ্ছদি্হৃদয়্আি্তাচ্ছদি্বযাঙ্ক্
তহমবল্জয়্কচ্ছিমছল্(তচ্ছব্একো্কথা্আড়াচ্ছল্জানাই্ষলাকোি্সচ্ছে্েচ্ছিামথ্মেচ্ছেি্
ষদো্ হয়্ ষজলোনায়)।্ েচ্ছিামথ্ মেে্ তাি্ কাচ্ছছ্ ঐ্ ষপ্রচ্ছি্ পড়াি্ ষকৌশচ্ছলি্ কথা্
জানচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছচ্ছলন।্ ষস্জবাব্ ষদয়্এচ্ছত্িহসয্ মকছুই্ ষনই্ :্আপনাচ্ছক্ ো্কিচ্ছত্
হচ্ছব্তা্হচ্ছলা্ষিচ্ছয়মেি্সম্বচ্ছন্ধ্অনগথল্শুধু্কথা্বচ্ছল্োন,্বযস্তাচ্ছতই্কাজ্হচ্ছব। 
  
পুরুষচ্ছদি্সম্পচ্ছকথও্একই্ষকৌশল্োচ্ছে।্মেসচ্ছিলী্একবাি্বচ্ছলন্:্ষে্ষকান্পুরুচ্ছষি্
সচ্ছে্ তাি্ মনচ্ছজি্ মবষচ্ছয়ই্ বলুন,্ ষদেচ্ছত্ পাচ্ছবন্ ষস্  ন্টাি্ পি্  ন্টা্ শুচ্ছন্ োচ্ছব।্
মেসচ্ছিলী্মছচ্ছলন্অমত্ধুিন্ধি্িানুষ।্তাি্িচ্ছতা্ষকউ্মব্রমেশ্সাম্রাজয্চালাচ্ছত্পাচ্ছিমন। 
  
অতএব্িানুষ্আপনাচ্ছক্পছন্দ্করুক্তাই্েমদ্চান্তাহচ্ছল্এই্মনয়িো্ষিচ্ছন্চলুন্:্
অপি্বযমক্তচ্ছক্ষশ্রষ্ঠত্ব্অনুভব্কিাি্সুচ্ছোগ্মদন–আন্তমিকভাচ্ছব্ষসো্কিচ্ছবন। 
  
এ্ বইো্আপনািা্ ষবশ্ মকছুক্ষে্ ধচ্ছিই্ ষতা্ পচ্ছড়্ চচ্ছলচ্ছছন।্ বইো্ এবাি্ বন্ধ্ ষিচ্ছে্
পাইচ্ছপি্তািাক্ষঝচ্ছড়্ষফচ্ছল্কাছাকামছ্িানুষমেি্উপি্ওই্তত্ত্বো্একেু্কাচ্ছজ্লাগান্
ষদমে–সচ্ছে্সচ্ছে্এি্োদুকিী্ক্ষিতাোও্লক্ষ্কিচ্ছত্ভুলচ্ছবন্ষেন। 
  
অে্কথায়্মনচ্ছজচ্ছক্অপচ্ছিি্কাচ্ছছ্পছন্দসই্কচ্ছি্ষতালাি্উপায়্: 
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১নিং্মনয়ি্:্অপচ্ছিি্সম্পচ্ছকথ্আন্তমিকভাচ্ছব্আগ্রহী্হচ্ছয়্উঠু্ন। 
  
২নিং্মনয়ি্:্হাসুন। 
  
৩নিং্মনয়ি্:্িচ্ছন্িােচ্ছবন্ষকান্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্তাি্মনচ্ছজি্নািমে্ষে্ষকান্ভাষাচ্ছতই্
সবচ্ছচচ্ছয়্মিমষ্ট। 
  
৪নিং্মনয়ি্:্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্ষহান।্অপিচ্ছক্তাি্মনচ্ছজি্মবষচ্ছয়্বলচ্ছত্উৎসাহ্মদন। 
  
৫নিং্মনয়ি্:্অচ্ছনযি্আগ্রচ্ছহি্বযাপাি্মনচ্ছয়্কথা্বলুন। 
  
৬নিং্মনয়ি্:্অপি্বযমক্তচ্ছক্গুরুত্বপূেথ্ভাববাি্সুচ্ছোগ্মদন–আন্তমিকভাচ্ছবই্তা্করুন। 
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দশি পতির্ছেদ 
আপমন্তচ্ছকথ্মজতচ্ছত্পািচ্ছবন্না 

  
েুচ্ছিি্ মঠ্ক্ পচ্ছিই্ লেন্ শহচ্ছি্ এক্ িাচ্ছত্ আমি্ িহািূলযবান্ একো্ মশক্ষালাভ্
কচ্ছিমছলাি।্ষস্সিয়্আমি্সযাি্িস্মস্মচ্ছথি্িযাচ্ছনজাি্মছলাি।্েুচ্ছিি্সিয়্সযাি্িস্
পযাচ্ছলষ্টাইচ্ছন্অচ্ছস্ট্রমলয়াি্একজন্দক্ষ্ ববিামনক্ মছচ্ছলন।্তািপি্ েুি্ ষথচ্ছি্ োওয়াি্
মঠ্ক্পচ্ছিই,্পৃমথবীি্প্রায়্অচ্ছধথকো্িাত্র্মত্রশ্মদচ্ছন্উচ্ছড়্এচ্ছস্মতমন্সবাইচ্ছক্তাজ্জব্
কচ্ছি্ ষদন।্ এিকি্ কাজ্ কিাি্ কথা্ আচ্ছগ্ প্রায়্ ষকউ্ ভাচ্ছবইমন।্ বযাপািো্ দারুে্
উচ্ছত্তজনা্ জামগচ্ছয়মছল।্ অচ্ছস্ট্রমলয়া্ সিকাি্ তাঁচ্ছক্ পঞ্চাশ্ হাজাি্ েলাি্ পুিস্কাি্ ষদন্
আি্ইিংলযাচ্ছেি্ িাজা্তাঁচ্ছক্নাইে্উপামধ্ দান্কচ্ছিন।্ ষবশ্ মকছুমদন্ মতমন্ ইউমনয়ন্
জযাচ্ছকি্মনচ্ছচ্সবচ্ছচচ্ছয়্আচ্ছলামচত্িানুষ্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্ন।্মতমন্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্ন্মব্রমেশ্সাম্রাচ্ছজযি্
চালথস্ মলেবাগথ।্আমি্এক্িাচ্ছত্সযাি্ িচ্ছসি্সম্মাচ্ছন্ ষদওয়া্এক্অনুষ্ঠাচ্ছন্উপমস্থত্
মছলি।্বনশচ্ছভাজ্চলাি্সিয়্আিাি্মঠ্ক্পাচ্ছশই্ষে্ভদ্রচ্ছলাক্বচ্ছসমছচ্ছলন্মতমন্একো্
গে্ষশানাচ্ছলন্আিায়।্তাচ্ছত্একো্উিৃমত্মছল। 
  
ভদ্রচ্ছলাক্ বলচ্ছলন্ কথাো্ বাইচ্ছবচ্ছল্ আচ্ছছ।্ তাঁি্ ভুলই্ হচ্ছয়মছল।্ এো্ আমি্ ভাচ্ছলা্
কচ্ছিই্জানতাি,্এচ্ছকবাচ্ছি্মনমশ্চত্এচ্ছত্ষকান্সচ্ছন্দহই্মছল্না।্অতএব্মনচ্ছজচ্ছক্েুব্
জ্ঞানী্গুেী্প্রিাে্কিাি্জনয্আমি্একো্বযাপাি্কিলাি।্আমি্তাি্ ভুল্ধিাচ্ছনাি্
ষচষ্টা্ কিলাি।্ মতমন্ মনচ্ছজি্ কথাচ্ছতই্ আঁকচ্ছড়্ িইচ্ছলন।্ মক?্ ষশেপীয়াি্ ষথচ্ছক?্
অসম্ভব!্অসম্ভব!্এো্মনশ্চয়ই্বাইচ্ছবচ্ছলি।্এো্তাি্জানা্আচ্ছছ! 
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ভদ্রচ্ছলাক্আিাি্োনমদচ্ছক্বচ্ছসমছচ্ছলন।্আিাি্বাঁ্পাচ্ছশ্মছচ্ছলন্আিাি্একজন্পুিচ্ছনা্
বনু্ধ,্ মিিঃ্োঙ্ক্গযািে।্ মিিঃ্ গযািও্বহু্ বছি্ধচ্ছি্ ষশেমপয়িচ্ছক্ মনচ্ছয়্গচ্ছবষো্কচ্ছি্
আসচ্ছছন।্ অতএব্ ষসই্ ভদ্রচ্ছলাক্আি্আমি্ দুজচ্ছনই্ মি.্ গযািেচ্ছকই্ সাক্ষী্ িানচ্ছত্
িামজ্হলাি।্মি.্গযািে্সব্শুচ্ছন্োওয়াি্পি্ষেমবচ্ছলি্তলা্মদচ্ছয়্আিাি্পাচ্ছয়্ধাক্কা্
িািচ্ছলন,্তািপি্ বলচ্ছলন্ :্ ‘ষেল,্ তুমিই্ ভুল্কিছ।্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্কথাই্ মঠ্ক।্এো্
বাইচ্ছবচ্ছলই্আচ্ছছ।’ 
  
ষসই্ িাচ্ছত্ বামড়্ ষফিাি্ সিয়্ আমি্ গযািেচ্ছক্ বললাি্ :্ ‘োঙ্ক,্ তুমি্ জানচ্ছত্ ওই্
উিৃমতো্ষশেপীয়াি্ষথচ্ছক্ষনওয়া।’ 
  
মতমন্জবাব্ মদচ্ছলন,্ হযাঁ,্ জানতাি্ বইমক,্ ‘হযািচ্ছলচ্ছেি্ পঞ্চি্পবথ্ মিতীয়্ দৃশয।্ মকন্তু্
মপ্রয়্ ষেল্আিিা্একো্আনন্দ্অনুষ্ঠাচ্ছনি্অমতমথ।্ ষলাকমে্ ষে্ ভুল্বলচ্ছছ্ ষকন্তা্
প্রিাে্কিব?্তাচ্ছত্মক্মতমন্ষতািায়্পছন্দ্কিচ্ছতন?্তাঁি্িুে্িক্ষা্কিচ্ছত্ষদওয়াই্
উমচত,্তাই্না?্ ষস্ ষতািাি্ ষকান্িতািত্চায়মন,্তাহচ্ছল্তাঁি্সচ্ছে্তচ্ছকথি্দিকাি্
মক?্সব্সিয়্বাঁকা্পথ্এমড়চ্ছয়্চলচ্ছব। 
  
‘সব্সিয়্বাঁকা্পথ্এমড়চ্ছয়্ চলচ্ছব।’্কথাো্ মেমন্বচ্ছলমছচ্ছলন্ মতমন্আজ্আি্ ষবঁচ্ছচ্
ষনই।্মকন্তু্ষে্মশক্ষা্তাঁি্কাছ্ষথচ্ছক্ষপচ্ছয়মছ্তা্আজও্ভুমলমন। 
  
এিকি্একো্ মশক্ষা্আিাি্ দিকাি্ মছল্কািে্আমি্প্রায়ই্এিকি্তকথ্কিতাি।্
ষছচ্ছলচ্ছবলায়্আিাি্ভাইচ্ছয়ি্সচ্ছে্নানা্িকি্তকথ্কিতাি।্েেন্কচ্ছলচ্ছজ্ভমতথ্হলাি,্
তেন্আিাি্একো্ মবষয়্ মছল্তকথশাস্ত্র।্অতএব্তকথ্কিচ্ছত্আিাি্ভালই্লাগত,্
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তাই্মবতকথ্সভাচ্ছতও্ষোগ্মদতাি।্আিাি্জন্ম্হয়্মিচ্ছসৌিীচ্ছত।্আমি্পচ্ছি্তকথ্মনচ্ছয়্
পড়াই।্ বলচ্ছত্ লজ্জা্কিচ্ছছ্এ্ মনচ্ছয়্আিাি্একো্ বই্ ষলোি্ ইচ্ছেও্ মছল।্ তেন্
ষথচ্ছকই্আমি্কথাবাতথা্শুচ্ছনমছ,্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিমছ্আি্হাজাি্হাজাি্িানুচ্ছষি্উপি্
তাি্প্রমতমক্রয়াও্লক্ষয্কচ্ছিমছ।্তাি্ফলশ্রুমতচ্ছত্আমি্এোই্উপলমি্কচ্ছিমছ্ষে্তকথ্
ষথচ্ছক্সবচ্ছসিা্ষে্ফল্লাভ্কিা্োয়্তা্হল্ষসো্এমড়চ্ছয়্চলা।্তাই্তকথ্বযাপািো্
মবষধি্সাপ্বা্ভূমিকচ্ছম্পি্িত্এমড়চ্ছয়্চলাই্ষশ্রয়। 
  
দশ্বাচ্ছিি্িচ্ছধয্নবািই্ ষকান্তচ্ছকথি্ ষশষ্পমিেমতচ্ছত্ দুপক্ষই্আিও্ ষজাচ্ছিি্সচ্ছে্
ষভচ্ছব্ষনয়্তাচ্ছদি্কথাোই্মঠ্ক। 
  
আপমন্তচ্ছকথ্কেনই্ মজতচ্ছত্পািচ্ছবন্না।্পািচ্ছবন্না্তাি্কািে্হল্আপমন্ ষহচ্ছি্
ষগচ্ছল্ষতা্ষহচ্ছিই্ষগচ্ছলন্মকন্তু্আপমন্মজতচ্ছলও্হািচ্ছবন।্ষসো্মকভাচ্ছব?্আপমন্েমদ্
প্রিাে্কচ্ছিন্কািও্কথা্ষষাল্আনাই্ভুল্তাচ্ছতই্বা্মক্হচ্ছব?্আপনাি্দারুে্ভাল্
লাগচ্ছব।্মকন্তু্অপি্ষলাকোি্মক্িকি্হচ্ছব?্তাচ্ছক্আপমন্ষছাে্প্রিামেত্কচ্ছিচ্ছছন।্
আপমন্তাঁি্অহমিকায়্আ াত্কচ্ছিচ্ছছন।্ষস্আপনাি্ওই্জয়্ষিচ্ছন্ষনচ্ছব্না।্তাছাড়া্
একো্কমবতাচ্ছতই্বলা্আচ্ছছ– 
  
ষকান্বযমক্তচ্ছক্তাি্ইোি্মবরুচ্ছি্মকছু্ষিচ্ছন্মনচ্ছত্বাধয্কিচ্ছলও্ষস্তাি্িত্পাোয়্
না। 
  
ষপন্মিউচুয়াল্বীিা্প্রমতষ্ঠান্তাচ্ছদি্মবচ্ছক্রতাচ্ছদি্জনয্একো্মবচ্ছশষ্নীমত্মঠ্ক্কচ্ছি্
মদচ্ছয়চ্ছছ—’কেনও্তকথ্কিচ্ছবন্না।’ 
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সমতযকাি্ মবচ্ছক্রতাি্ কাজ্ মকন্তু্ তকথ্ কিা্ নয়।্ তচ্ছকথি্ কাছাকামছও্ নয়।্ তকথ্ কচ্ছি্
িানুচ্ছষি্িন্বদলান্োয়্না। 
  
একো্উদাহিে্মদমে।্ষবশ্কবছি্আচ্ছগ্একজন্তামকথক্আইমিশ্আিাি্ক্লাচ্ছস্ষোগ্
ষদয়,্নাি্পযামিক্ষজ,্ওচ্ছহয়াি।্তাি্ষলোপড়া্ষতিন্মছল্না্বচ্ছে্তচ্ছব্তকথ্কিচ্ছত্
ষস্ ষবশ্ ভাচ্ছলাবাসচ্ছতা!্ একসিয়্ ষস্ ষশাফাচ্ছিি্ কাজ্ কিচ্ছতা,্ ষস্ আিাি্ কাচ্ছছ্
এচ্ছসমছল্এই্জনয্ষে,্ষস্মকছুিাক্মবমক্রি্ষচষ্টা্কিমছল।্কথায়্কথায়্প্রকাশ্ষপল্
ষে,্ ষস্োচ্ছদি্কাচ্ছছ্িাক্ মবমক্রি্ষচষ্টা্কিমছল্তাচ্ছদি্ষস্প্রায়্তকথ্কচ্ছি্ওি্শত্রু্
বামনচ্ছয়্ ষফচ্ছলমছল।্ষকউ্েমদ্তাি্িাচ্ছকি্ষকান্ মনচ্ছন্দ্কিচ্ছতা্তাহচ্ছলও্ষক্ষচ্ছপ্ মগচ্ছয়্
তাি্প্রায়্গলা্মেপচ্ছত্বামক্িােত।্ষস্আিায়্পচ্ছি্বচ্ছলচ্ছছ্ষকান্অমফস্ষছচ্ছড়্আসাি্
সিয়্ও্বলত্ :্ ‘বযাোচ্ছক্আো্কচ্ছি্কথা্শুমনচ্ছয়্ মদচ্ছয়মছ,্তচ্ছব্ মকছু্ মবমক্র্কিচ্ছত্
পামিমন।’ 
  
আিাি্প্রাথমিক্সিসযা্অবশয্পযামিকচ্ছক্কথা্বলাচ্ছনা্মছল্না।্আিাি্প্রথি্কাজ্হল্
তাি্কথা্বলাচ্ছনা্বন্ধ্কচ্ছি্তকথ্এমড়চ্ছয়্চলাি্উপচ্ছদশ্দান। 
  
মিিঃ্ওচ্ছহয়াি্এেন্ মনউ্ইয়চ্ছকথি্ ষহায়াইে্ ষিােি্ ষকাম্পামনি্একজন্ষসিা্ মবচ্ছক্রতা।্
মক্কচ্ছি্এো্কিচ্ছলন্মতমন?্তাঁি্মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্শুনুন্:্আমি্ষকান্প্রমতষ্ঠাচ্ছন্মগচ্ছয়্
েমদ্শুমন;্ মক?্সাদা্ িাক?্ওগুচ্ছলা্একেুও্ভাল্ না।্ মবশ্পয়সায়্ মদচ্ছলও্ ষনব্না।্
আিিা্অিুক্ষকাম্পানীি্লিী্মকনব।্আমি্তাি্জবাব্মদতাি্:্ভাই্একেু্শুনুন।্ওই্
িাক্সমতযই্ভাল।্ওো্মকনচ্ছল্ভুল্কিচ্ছবন্না।্ওই্ষকাম্পানীি্ষলাচ্ছকিাও্চিৎকাি। 
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‘ভদ্রচ্ছলাক্ প্রায়্ ষবাবা্ হচ্ছয়্ ষেচ্ছতন,্ তাঁি্ তকথ্ কিাি্আি্ সুচ্ছোগ্ থাকত্ না।্ মতমন্
োচ্ছদি্িাক্ষসিা্বলচ্ছলন্আমি্ষসোই্সিথথন্কিলাি।্আি্তকথ্কিাি্সমতযই্ষকান্
অবকাশ্িামেমন।্আমি্অপচ্ছিি্মজমনসচ্ছকই্ষসিা্বযােযা্মদচ্ছয়মছলাি। 
  
‘আচ্ছগ্মকন্তু্এিকি্বযাপাি্ েতই্না,্আমি্ষক্ষচ্ছপ্উঠ্তাি,্আি্তকথ্জুচ্ছড়্মদতাি।্
অনয্ষকাম্পানীি্মনন্দাও্কিতাি। 
  
‘পুিচ্ছনা্মদচ্ছনি্কথা্েেন্ভামব্তেন্িচ্ছন্হয়্মকভাচ্ছব্সব্মবমক্র্কিচ্ছত্পািলাি।্তকথ্
কিচ্ছত্মগচ্ছয়ই্ষতা্কত্বছি্অপবযয়্কচ্ছিমছ।্এেন্আমি্িুে্বন্ধ্িামে।্তাচ্ছত্কাজ্
হয়। 
  
জ্ঞানী্বুচ্ছড়া্ষবনজামিন্োঙ্কমলন্ষেিন্বলচ্ছতন্: 
  
‘প্রমতবাদ,্তকথ্ইতযামদ্কিচ্ছল্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্জয়্হয়্বচ্ছে–ষস্জয়্মবিাে্শূনযতায়্ভিা,্
তাচ্ছত্অপচ্ছিি্হৃদয়্পাওয়া্োয়্না্কেনও।’ 
  
অতএব্মহচ্ছসবো্মনচ্ছজই্কচ্ছি্ষদেুন্আপমন্ষকাো্চান্:্সাধািেভাচ্ছব্নােকীয়্ষকান্
জয়্না্িানুচ্ছষি্শুচ্ছভো?্দুচ্ছো্একসচ্ছে্কদামচতই্ষিচ্ছল। 
  
ষবািন্িান্সমকচ্ছে্একবাি্একমে্কমবতা্ছাপা্হয়।্কমবতামেি্িিথাথথ্এই্িকি। 
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‘এোচ্ছন্সিামধস্থ্িচ্ছয়চ্ছছন্উইমলয়াি্ষজ,্মেমন্তাঁি্পথ্চলাি্অমধকাি্বজায়্িােচ্ছত্
মগচ্ছয়্িািা্োন।্মতমন্মনভুথল্কাজ্কচ্ছিমছচ্ছলন-িৃতুযি্িতই্মনভুথল-তবু্মতমন্িৃত,্ষেন্
ভুলই্কচ্ছিমছচ্ছলন।‘ 
  
. 
  
আপমন্ হয়চ্ছতা্ মঠ্ক,্ একদি্ মঠ্ক্ থাকচ্ছবন্ তচ্ছকথি্ পচ্ছথ্ চলচ্ছত্ মগচ্ছয়।্ তচ্ছব্ অপি্
বযমক্তি্িন্মনচ্ছয়্কথা্বলচ্ছল্ষসো্হয়চ্ছতা্এচ্ছকবাচ্ছিই্মনিথথক্হচ্ছব। 
  
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ উচ্ছরা্ উইলসচ্ছনি্ অথথ্ সমচব্ উইমলয়াি্ মজ্ িযাকাডু়্ একবাি্ বচ্ছলন্ ষে্
িাজনীমতচ্ছত্ তাঁি্ দী থকাচ্ছলি্ অমভজ্ঞতায়্ মতমন্ ষদচ্ছেচ্ছছন্ ষকান্ অজ্ঞচ্ছক্ ষকানভাচ্ছবই্
তকথ্কচ্ছি্হািাচ্ছনা্োয়্না। 
  
‘ষকান্অজ্ঞচ্ছক?্আপমন্েুব্নিি্কচ্ছিই্বচ্ছলচ্ছছন্মিিঃ্িযাকােু।্আিাি্অমভজ্ঞতা্হচ্ছলা–
ষে্ষকান্ষলাকচ্ছকই–তাি্বুমিি্িান্োই্ষহাক্না্ষকন–তকথ্কচ্ছি্হািাচ্ছনা্োয়্না। 
  
ষেিন্ ধরুন্ ষেোমিক্ এস,্ পাসথন্ নাচ্ছি্আয়কচ্ছিি্ একজন্ অমভজ্ঞ্ িানুষ্ একবাি্
এক ন্টা্ধচ্ছি্সিকািী্ষকান্পমিদশথচ্ছকি্সচ্ছে্তকথ্কিমছচ্ছলন।্প্রায়্ন’্হাজাি্েলাি্
এচ্ছত্জমড়ত্ মছল।্ মিিঃ্পাসথন্ ষবাঝাচ্ছত্চাইমছচ্ছলন্ওই্ন’্হাজাি্েলাি্তাি্ ষদবাি্
কথা্নয়–কািে্এ্োকা্মতমন্পানমন্আি্পাচ্ছবনও্না্অতএব্ষসো্কি্মহচ্ছসচ্ছব্ধিা্
হচ্ছব্ষকন? 
  
‘পাওয়া্োচ্ছব্না!্বাচ্ছজকথা।্এ্োকা্মদচ্ছতই্হচ্ছব!’্পমিদশথকও্তকথ্জুড়চ্ছলন। 
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ভদ্রচ্ছলাকমে্ ষবশ্ঠ্াো্িাথাি্এবিং্কড়া্প্রকৃমতিই্ ষলাক্ মছচ্ছলন;্অহঙ্কািী্ মি.্পাসথন্
 েনামেি্কথা্আিাি্ক্লাচ্ছস্বচ্ছলমছচ্ছলন।্তাই্েুমক্তি্বযাপাি্েতই্বমল্কাচ্ছজ্আসচ্ছব্
না…েতই্ তকথ্ কিচ্ছবা্ ততই্ উমন্ একগুঁচ্ছয়্ হচ্ছয়্ উঠ্চ্ছবন।্ আমি্ তাই্ মঠ্ক্ কিলাি্
মবষয়বস্তু্পমিবতথন্কচ্ছি্ওি্প্রশিংসা্কিব। 
  
আমি্তাই্বললাি,্আিিা্তুে্বযাপাচ্ছিই্তকথ্কিমছ।্বিিং্আপনাচ্ছক্অচ্ছনক্জরুিী্
কাজ্কিচ্ছত্ হচ্ছব।্কমঠ্ন্কাজও্ বচ্ছে।্আমি্ মনচ্ছজ্কচ্ছিি্ বযাপাচ্ছি্ মনচ্ছয়্ পড়াচ্ছশানা্
কচ্ছিমছ,্ বইচ্ছতও্ ষপচ্ছয়মছ।্ অথচ্ আপমন্ সিাসমি্ কাচ্ছজি্ ষথচ্ছক্ অমভজ্ঞতা্ অজথন্
কচ্ছিচ্ছছন।্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্ভামব্আপনাি্িত্কাজ্ষপচ্ছল্কিতাি,্তাচ্ছত্অচ্ছনক্মশেচ্ছত্
পািতাি।্আন্তমিকতাি্সচ্ছেই্কথাগুচ্ছলা্বললাি। 
  
‘পমিদশথক্তাঁি্ ষচয়াচ্ছি্ ষসাজা্ হচ্ছয়্ বসচ্ছলন।্ ঝঁুচ্ছক্পচ্ছড়্তাঁি্কাজ্ সম্পচ্ছকথ্আিায়্
অচ্ছনক্কথা্ষশানাচ্ছলন।্কত্িকি্জামলয়ামত্ষদচ্ছেচ্ছছন্তাও্জানাচ্ছলন।্আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্
তাি্গলাি্স্বি্বনু্ধত্বপূেথ্হচ্ছয়্এচ্ছলা।্মতমন্এবাি্তাঁি্ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়চ্ছদি্কথাও্বলচ্ছলন।্
োওয়াি্সিয়্মতমন্বচ্ছল্ষগচ্ছলন্আিাি্সিসযা্মনচ্ছয়্ষভচ্ছব্মচচ্ছন্ত্তাঁি্িতািত্কমদন্
পচ্ছি্জানাচ্ছবন। 
  
‘মতমন্ মতনমদন্পচ্ছি্আিাচ্ছক্এচ্ছস্জানাচ্ছলন্আিাি্আয়কচ্ছিি্ মিোনথ্ ষেিন্ মদচ্ছয়মছ্
তাই্ষিচ্ছন্মনচ্ছেন।’ 
  
এই্ আয়কি্ পমিদশথক্ ো্ কচ্ছিচ্ছছন্ ষসো্ সাধািে্ িানুচ্ছষি্ দুবথলতা্ অনুোয়ীই্
কচ্ছিচ্ছছন।্ মতমন্চাইমছচ্ছলন্মনচ্ছজি্গুরুত্ব্ষবাঝাচ্ছত।্েতক্ষে্মি.্পাসথন্তকথ্কচ্ছিচ্ছছন্
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ততক্ষে্ মতমনও্ ছাচ্ছড়নমন্ মনচ্ছজি্ গুরুত্ব্ ষবাঝাচ্ছত।্ মকন্তু্ েেনই্ তাি্ গুরুত্ব্ ষিচ্ছন্
ষনওয়া্ হচ্ছলা,্ তচ্ছকথিও্ ষশষ্ হল,্ আি্ মতমন্ সন্তুষ্ট্ হচ্ছয়্ সহৃদয়ভাচ্ছব্ কথা্ বলচ্ছত্
লাগচ্ছলন। 
  
সম্রাে্ষনচ্ছপামলয়চ্ছনি্প্রধান্ভূতয্কনিান্ট্প্রায়ই্ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্সচ্ছে্মবমলয়ােথ্ষেলত।্
ষস্তাি্ষলো্‘ষনচ্ছপামলয়চ্ছনি’্বযমক্তগত্জীবনীচ্ছত্মলচ্ছে্ষগচ্ছছ্ষে,্ষস্ওই্ষেলায়্দক্ষ্
হচ্ছলও্ইচ্ছে্কচ্ছিই্ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্কাচ্ছছ্হাি্স্বীকাি্কিচ্ছতা।্আি্তাচ্ছত্ষজাচ্ছসফাইন্
আনন্দ্ষপচ্ছতন। 
  
. 
  
আসুন,্ আিিা্ কনিাচ্ছন্টি্ কাছ্ ষথচ্ছক্ একো্ ধািাবামহক্ মশক্ষা্ মনই।্ আিাচ্ছদি্
েমিোি,্ষপ্রয়সী্আি্স্বািী্এবিং্স্ত্রীচ্ছদি্কাচ্ছছ্এবাি্ষথচ্ছক্ষছাচ্ছোোচ্ছো্সিস্ত্বযাপাচ্ছি্
হাি্স্বীকাি্কমি। 
  
বুি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্‘ ৃোচ্ছক্কেনও্ ৃো্মদচ্ছয়্জয়্কিা্োয়্না,্োয়্ভাচ্ছলাবাসা্মদচ্ছয়।‘্
এইিকি্ভাচ্ছব্ ভুল্ ষবাঝাবুমঝও্তচ্ছকথি্িধয্ মদচ্ছয়্সিাধান্হচ্ছত্পাচ্ছি্না্বিিং্ ষসো্
হচ্ছত্পাচ্ছি্কূেনীমত,্আচ্ছলাচনা্আি্সহানুভূমত্মদচ্ছয়্অচ্ছনযি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছক্ষদেচ্ছল। 
  
মলঙ্কন্ একবাি্ একজন্ তরুে্ সািমিক্ অমফসািচ্ছক্ তাি্ সহকিথীি্ সচ্ছে্ প্রচে্ তকথ্
কিাি্জনয্তীব্র্ভৎথসনা্কচ্ছিমছচ্ছলন।্ মলঙ্কন্বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘ষে্িানুষ্ মনচ্ছজি্উন্নমতি্
ষচষ্টা্ কিচ্ছত্ ইেুক্ তাি্ বযমক্তগতভাচ্ছব্ কেনও্ ঝগড়া্ কিাি্ সিয়্ থাচ্ছক্ না।্ ষে্
মনচ্ছজচ্ছক্মনয়ন্ত্রে্কিচ্ছত্পাচ্ছি্না্বা্িাথা্গিি্কচ্ছি্ষফচ্ছল্তাি্পচ্ছক্ষ্উন্নমত্কিা্আি্
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ও্কমঠ্ন।্ ষকান্ কুকুচ্ছিি্ কািড়্ োওয়াি্ চাইচ্ছত্ তাচ্ছক্ পথ্ ষছচ্ছড়্ ষদওয়াই্ ভাচ্ছলা।্
কািে্কুকুিোচ্ছক্ষিচ্ছি্ষফলচ্ছলও্তাি্কািড়্ষতা্আি্মফমিচ্ছয়্ষদওয়া্োচ্ছব্না। 
  
অতএব্এক্নম্বি্নীমত্হচ্ছলা্: 
  
তচ্ছকথ্ষজতাি্সব্ষসিা্উপায়্হল্তকথ্না্কিা। 
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একাদশ পতির্ছেদ 
শত্রুতা্এড়াচ্ছনাি্উপায় 

  
মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্েেন্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্মছচ্ছলন,্ মতমন্স্বীকাি্কচ্ছিমছচ্ছলন্ষে্মতমন্
েমদ্ শতকিা্ ৭৫্ ভাগ্ মঠ্ক্ হচ্ছতন্ তাহচ্ছল্আশাতীত্ মকছু্ কিচ্ছত্ ষপচ্ছিচ্ছছন্ বচ্ছলই্
ভাবচ্ছতন।্ মবিংশ্শতাব্দীি্একজন্ষশ্রষ্ঠতি্বযমক্তত্বপূেথ্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্েমদ্এোই্সতয্
হয়,্তাহচ্ছল্আমি্বা্আপমন্মক্পািচ্ছবা্আশা্িামে? 
  
আপমন্েমদ্একশবাচ্ছিি্িচ্ছধয্৫৫্বাি্ভুল্না্হচ্ছয়্মঠ্ক্হচ্ছত্পাচ্ছিন্তাহচ্ছল্আপমন্
ওয়ালস্ট্রীচ্ছে্ মগচ্ছয়্ ষিাজ্ দশ্ লক্ষ্ েলাি্ আয়্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন,্ তাি্ সচ্ছে্ একোনা্
প্রচ্ছিাদতিী্মকচ্ছন্িস্ত্গাময়কা্ষকান্ষিচ্ছয়চ্ছক্মবচ্ছয়ও্কিচ্ছত্পাচ্ছিন।্আি্৫৫্বাি্মঠ্ক্
হওয়া্ সম্বচ্ছন্ধ্ েমদ্ আপনাি্ ষকান্ সচ্ছন্দহ্ থাচ্ছক্ তাহচ্ছল্ অনয্ ষলাচ্ছকিা্ ভুল্ কচ্ছিচ্ছছ্
কথাো্বলা্আপনাি্সাচ্ছজ্মক? 
  
ষকান্িানুচ্ছষি্গলাি্স্বি,্এিন্ মক্অেভেী্ ষদচ্ছেও্আপমন্বলচ্ছত্পািচ্ছবন্ ষস্ ভুল্
কিচ্ছছ্ মকনা-বযাপািো্আপমন্আপনাি্ দৃমষ্ট্ মদচ্ছয়ই্ বুমঝচ্ছয়্ মদচ্ছত্ পাচ্ছিন্ মকছু্ বলাি্
দিকাি্হচ্ছব্না।্তাচ্ছক্েমদ্তাি্ভুল্ধমিচ্ছয়ও্ষদন্তাহচ্ছল্মক্চাইচ্ছবন্ষস্আপনাি্
িত্ ষিচ্ছন্ মনক?্কেনই্না্কািে্এ্কাচ্ছজি্িধয্ মদচ্ছয়্আপমন্তাচ্ছক্সিাসমি্তাি্
বুমি,্ মবচ্ছবচনা,্অহমিকা্আি্আমসম্মাচ্ছনি্উপি্আ াত্কচ্ছিচ্ছছন।্এচ্ছত্ ষস্চাইচ্ছব্
আপনাচ্ছক্প্রতযােযান্কিচ্ছত।্অথচ্এি্জনয্ ষস্ মকছুচ্ছতই্ মনচ্ছজি্িত্পাোচ্ছব্না।্
এিপি্আপমন্তাচ্ছক্ষপ্লচ্ছো,্ইিানুচ্ছয়ল্কান্ট্বা্আি্োিই্ষহাক্দশথন্প্রচ্ছয়াগ্কিচ্ছত্
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পাচ্ছিন,্ মকন্তু্ তাচ্ছত্ িত্ বদলাচ্ছব্ না।্ ষেচ্ছহতু্আপমন্ তাি্ অনুভূমতচ্ছক্আ াত্ কচ্ছি্
বচ্ছসচ্ছছন। 
  
কেনই্এই্ভাচ্ছব্শুরু্কিচ্ছত্চাইচ্ছবন্না,্এ্বযাপািো্আমি্আপনাচ্ছক্প্রিাে্কচ্ছি্
মদমে,্আসুন।্এো্অতযন্ত্োিাপ।্এো্অচ্ছনকো্এই্িকি্বলা্হয়্:্ষদেুন,্আমি্
আপনাি্ষচচ্ছয়্চালাক্চতুি।্আমি্আপনাচ্ছক্মকছু্জ্ঞান্মদচ্ছয়্আপনাি্িত্পাোচ্ছনাি্
বযবস্থা্কচ্ছি্মদমে। 
  
এো্মকছুো্িিেুচ্ছি্আহ্বান্কিাি্িত।্এচ্ছত্মবচ্ছিামধতা্জামগচ্ছয়্ষতালা্হয়,্আপনাি্
ষশ্রাতা্আপমন্মকছু্শুরু্কিাি্আচ্ছগই্আপনাি্সচ্ছে্লড়াইচ্ছত্নািচ্ছত্চায়। 
  
িানুচ্ছষি্িন্বদলাচ্ছনা্ষবশ্কমঠ্ন্কাজ।্অতএব্তাচ্ছক্আিও্কমঠ্ন্কচ্ছি্তুচ্ছল্লাভ্
মক?্মনচ্ছজচ্ছক্ক্ষমতগ্রস্ত্কিচ্ছবনই্বা্ষকন? 
  
আপমন্েমদ্ষকান্মকছু্প্রিাে্কিচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্কাউচ্ছক্ষসো্জানচ্ছত্ষদচ্ছবন্না।্এ্
কাজ্এিন্ষগাপচ্ছন,্ষকৌশচ্ছল্কিচ্ছত্হচ্ছব্ষকউ্ষেন্তা্বুঝচ্ছত্না্পাচ্ছি্আপমন্ষসো্
কচ্ছি্চচ্ছলচ্ছছন। 
  
মনচ্ছচি্এই্উিৃমতো্লক্ষ্করুন্: 
  
িানুষচ্ছক্এিনভাচ্ছব্ষশোচ্ছত্চান,্ষস্ষেন্না্ষবাচ্ছঝ্আপমন্তাচ্ছক্ষশোচ্ছত্চাইচ্ছছন।্
লেথ্ষচষ্টািমফে্তাঁি্ষছচ্ছলচ্ছক্বচ্ছলমছচ্ছলন্: 
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‘অনয্কািও্ষচচ্ছয়্েমদ্পাচ্ছিা্জ্ঞানী্হও,্তচ্ছব্ষস্কথা্তাচ্ছক্বচ্ছলা্না।’ 
  
মবশ্ বছি্ আচ্ছগ্ আমি্ ো্ মবশ্বাস্ কিতাি–একিাত্র্ অঙ্ক্ ছাড়া্ আি্ ষবাধহয়্ মকছুই্
মবশ্বাস্কমি্ –তাছাড়া্ েেন্আইনিাইচ্ছনি্ ষলো্পমড়্তেন্তাও্আবাি্ মবশ্বাস্হয়্
না।্আিও্ মবশ্বছি্পচ্ছি্আমি্এ্বইোয়্ো্বচ্ছলমছ্ ষসোও্হয়চ্ছতা্ মবশ্বাস্কিচ্ছত্
চাইব্না।্আচ্ছগ্ষে্সব্মবষয়্সম্পচ্ছকথ্মনমশ্চত্মছলাি্এেন্ষস্সম্বচ্ছন্ধ্ততো্মনমশ্চত্
আমি্নই।্সচ্ছক্রমেস্এচ্ছথচ্ছন্স্তাঁি্ মশষযচ্ছদি্বািবাি্বলচ্ছতন্ :্আমি্একো্বযাপািই্
জামন,্আি্ষসো্হচ্ছলা্আমি্মকছুই্জামন্না।্োই্ষহাক্আমি্সচ্ছক্রমেচ্ছসি্ষচচ্ছয়্ষবমশ্
বুমিিান্ বচ্ছল্ মনচ্ছজচ্ছক্ভামব্ না,্আি্তাই্কাউচ্ছক্বলচ্ছত্ চাই্ না,্ ষস্ ভুল্কিচ্ছছ।্
আমি্লক্ষয্কচ্ছি্ষদচ্ছেমছ।্তাচ্ছত্আচ্ছেচ্ছি্কাজ্হয়। 
  
ষকান্িানুষ্ষকান্কথা্বলচ্ছল্ষসো্েমদ্আপনাি্ভুল্বচ্ছল্িচ্ছন্হয়-হযাঁ,্প্রকৃতই্ভুল্
মকন্তু–তাহচ্ছল্ এভাচ্ছবই্ সুরু্ কিচ্ছল্ ভাচ্ছলা্ হয়্ না্ মক্ :্ হযাঁ,্ এবাি্ শুনুন!্ আিাি্
অনযিকি্িচ্ছন্হচ্ছয়মছল।্তচ্ছব্আিািও্ভুল্হচ্ছত্পাচ্ছি।্কািে্আিাি্প্রায়ই্ভুল্হয়।্
আি্আিাি্ভুল্হচ্ছলই্ষস্ভুলো্শুধচ্ছি্মনচ্ছত্চাই।্তাহচ্ছল্আপনাি্বযাপািোও্একেু্
ষদো্োক,্মক্বচ্ছলন? 
  
এই্ধিচ্ছনি্কথায়,্অথথাৎ্আিািও্ভুল্হচ্ছত্পাচ্ছি।্আিাি্প্রায়ই্ভুল্হয়্বযাপািো্
একেু্ষদো্োক্মক্বচ্ছলন?্সমতযকাি্দারুে্োদু্থাচ্ছক্এই্সব্কথায়। 
  
স্বগথ,্ িতথ,্পাতাল্ ষকান্জায়গাচ্ছতই্িানুষ্আপনাি্ঐ্ধিচ্ছনি্কথায়্ ষকান্প্রমতবাদ্
কিচ্ছত্চাইচ্ছব্না। 
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মঠ্ক্এই্িকিই্কচ্ছি্থাচ্ছকন্একজন্মবজ্ঞানী।্আমি্একবাি্মবেযাত্আমবষ্কািক্আি্
মবজ্ঞানী্ষিফানসচ্ছনি্সাক্ষাৎকাি্ মনচ্ছয়মছলাি।্ মতমন্প্রায়্এগাচ্ছিা্বছি্কামেচ্ছয়মছচ্ছলন্
ষিরু্অঞ্চচ্ছল,্তাছাড়াও্ মতমন্ দু’বছি্ষকবলিাত্র্িািংস্আি্জল্ছাড়া্ মকছুই্োনমন।্
মতমন্আিায়্তাি্একো্পিীক্ষাি্ মবষয়্বচ্ছলমছচ্ছলন।্আমি্তাঁচ্ছক্প্রশ্ন্কমি্ মতমন্ঐ্
পিীক্ষায়্মক্প্রিাে্কিচ্ছত্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন।্আমি্ষকানমদনই্তাঁি্উত্তিো্ভুলচ্ছত্পািচ্ছবা্
না।্ মতমন্ বচ্ছলন্ :্ ষকান্ মবজ্ঞানী্ কেনও্ মকছু্ প্রিাে্ কিচ্ছত্ চান্ না।্ মতমন্ ষকবল্
আসল্বযাপাি্েুঁচ্ছজ্ষবি্কিাি্ষচষ্টাই্কচ্ছি্থাচ্ছকন। 
  
আপমনও্আপনাি্ মচন্তাধািায়্ ববজ্ঞামনক্পন্থা্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্ চান,্তাই্ না?্ ষবশ,্এ্
বযাপাচ্ছি্ আপমন্ েমদ্ ববজ্ঞানীকভাচ্ছব্ মচন্তা্ কিচ্ছত্ না্ পাচ্ছিন্ তাহচ্ছল্ মকন্তু্ ষদাষ্
আপনািই। 
  
আপনাি্ষে্ভুলও্হচ্ছত্পাচ্ছি্এ্কথাো্স্বীকাি্কিচ্ছল্আপমন্কেনই্ষকান্ঝাচ্ছিলায়্
পড়চ্ছবন্ না।্ এিকি্ কিচ্ছল্ সব্ িকি্ তচ্ছকথি্ অবসান্  েচ্ছব্ আি্ অপি্ বযমক্তচ্ছক্
অনুপ্রামেত্ কচ্ছি্ আপমন্ ষেিকি্ পমিষ্কাি্ আি্ উদাি্ িচ্ছনাবৃমত্তসম্পন্ন্ তাচ্ছকও্ ষসই্
িকিই্কচ্ছি্ষতাচ্ছল।্এি্ফচ্ছল্ষস্ষে্ভুল্কিচ্ছত্পাচ্ছি্ষসোই্স্বীকাি্কিচ্ছত্চাইচ্ছব। 
  
আপমন্ েমদ্ জাচ্ছনন্ ষকান্ ষলাক্ ভুল্ কিচ্ছছ্ আি্ আপমন্ ষস্ কথাো্ তাচ্ছক্ িুচ্ছেি্
উপচ্ছিই্ বচ্ছল্ ষফলচ্ছলন,্ তাহচ্ছল্ মক্ হচ্ছত্ পাচ্ছি?্ আসুন,্ আপনাচ্ছদি্ একো্ মনমদথষ্ট্
 েনাি্ উদাহিে্ মদই।্ মিিঃ্ এস,্ মনউ্ ইয়চ্ছকথি্ একজন্ তরুে্ অযােনী,্ একবাি্
আচ্ছিমিকা্েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্সুপ্রীি্ষকাচ্ছেথ্েুব্গুরুত্বপূেথ্এক্িািলায়্অিংশ্গ্রহে্কচ্ছিমছচ্ছলন।্
মবষয়োচ্ছত্প্রচুি্োকা্আি্গুরুত্বপূেথ্এক্আইচ্ছনি্মবষয়্জমড়ত্মছল। 
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মবতকথ্ চলাি্ সিয়,্ সুপ্রীি্ ষকাচ্ছেথি্ একজন্ মবচািপমত্ মিিঃ্ এস-ষক্ মবচ্ছশষ্ একমে্
আইচ্ছনি্ধািা্ছ’বছচ্ছিি্িচ্ছধয্সীিাবি্এ্কথাই্বলচ্ছলন। 
  
মিিঃ্ এস-একেু্ থিচ্ছক্ মবচািপমতি্ মদচ্ছক্ তামকচ্ছয়্ ষথচ্ছক্ হঠ্াৎ্ িুচ্ছেি্ উপি্ বচ্ছল্
বসচ্ছলন,্‘হুজুি্এিকি্ষকান্আইনই্ষনই।’ 
  
বযাপািো্সম্বচ্ছন্ধ্মি.্এস-পচ্ছি্ষলেচ্ছকি্একো্ক্লাচ্ছস্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্আিাি্কথায়্সািা্
কািিায়্মনিঃস্তিতা্ষনচ্ছি্এচ্ছলা।্িচ্ছন্হমেল্ চ্ছিি্তাপিাত্রা্ষেন্শূনয্মেগ্রীচ্ছতই্ষনচ্ছি্
ষগচ্ছছ;্আিাি্কথাই্ মঠ্ক্ মছল।্ মবচািপমত্ ভুল্কচ্ছলমছচ্ছলন্আি্আমি্ ষসই্কথাোই্
তাঁচ্ছক্ বচ্ছল্ ষফমল।্ এচ্ছত্ মক্ মতমন্ বনু্ধভাবাপন্ন্ হন?্ না।্আমি্ এেনও্ মবশ্বাস্ কমি্
আইনো্আিািই্ পচ্ছক্ষ্ মছল্আি্আমি্ এও্জানতাি্ ষসমদন্ ষেভাচ্ছব্ মবতচ্ছকথ্ অিংশ্
মনচ্ছয়্ কথা্ বমল্ ষতিন্ আি্ ষকানমদন্ পামিমন।্ মকন্তু্ তা্ সচ্ছত্ত্বও্ আমি্ ষস্ িািলায়্
মজতচ্ছত্ পামিমন।্ আমি্ দারুে্ একো্ ভুল্ কচ্ছিমছলাি।্ একজন্ মশমক্ষত্ আি্ জ্ঞানী্
মবচািপমতি্িুচ্ছেি্উপি্তাি্ভুল্ধমিচ্ছয়্মদচ্ছয়। 
  
েুব্ কি্ সিংেযক্ ষলাকই্ েুমক্ত্ ষিচ্ছন্ চচ্ছল।্ আিাচ্ছদি্ ষবমশি্ ভাগই্ একচ্ছচাো্ আি্
একচ্ছপচ্ছশ্ িানুষ।্আিাচ্ছদি্ ষবমশি্ ভাগই্আচ্ছগ্ ষথচ্ছক্ একো্ ধািোি্ বশবতথী্ হচ্ছয়্
থামক–আি্ ষসো্ হয়্ ঈষথা,্ সচ্ছন্দহ,্ ভীমত,্ মহিংসা্ এবিং্ অহমিকাচ্ছবাধ্ থাকাি্ কািচ্ছে।্
ষবমশি্ভাগ্নাগমিকই্মকছুচ্ছতই্তাচ্ছদি্ধিথ,্চুচ্ছলি্ছাঁে,্সিাজতন্ত্রবাদ্বা্ক্লাকথ্ষগবল্
সম্বচ্ছন্ধ্ ধািো্ বদলাচ্ছত্ চান্ না।্অতএব্আপমন্ েমদ্ চান্ িানুষচ্ছক্তাি্ ভুল্সম্বচ্ছন্ধ্
জামনচ্ছয়্ ষদচ্ছবন,্তাহচ্ছল্ মনচ্ছচি্অিংশো্ দয়া্কচ্ছি্প্রমতমদন্সকাচ্ছল্প্রাতিাচ্ছশি্আচ্ছগ্
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হাঁেু্ ষগচ্ছড়্ বচ্ছস,্ পচ্ছড়্ চলুন।্ এো্ প্রচ্ছফসি্ ষজিস্ হাচ্ছভথ্ িমবনসচ্ছনি্ আচ্ছলামকত্
একোনা্বইচ্ছয়িই্অিংশ।্বইোি্নাি্মদ্িাইে্ইন্দয্ষিমকিং।‘ 
  
‘আিিা্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্ ষকান্িকি্বাধা্বা্বড়্িকচ্ছিি্ ষকান্আচ্ছবগ্ছাড়াই্আিাচ্ছদি্
িন্বদচ্ছল্ষফমল।্মকন্তু্আিাচ্ছদি্েমদ্বলা্হয়্আিিা্ভুল্কিমছ্তাহচ্ছল্আিিা্ষসই্
কথায়্ষবশ্আপমত্ত্প্রকাশ্কমি্আি্আিাচ্ছদি্হৃদয়ও্ষবশ্কমঠ্ন্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্!্আিিা্
আিাচ্ছদি্মবশ্বাস্গচ্ছড়্ওঠ্াি্বযাপাচ্ছি্অমবশ্বাসয্িকি্অিচ্ছনাচ্ছোগী্থামক্অথচ্আিিাই্
আবাি্এি্প্রমত্দুিন্ত্িকি্আকষথে্ষদোই্ষকউ্েমদ্ষসো্ষকচ্ছড়্মনচ্ছত্চায়।্আসচ্ছল্
এো্পমিষ্কাি্ষে্এই্ধািোগুচ্ছলা্ষকানভাচ্ছবই্আিাচ্ছদি্একান্ত্আপনাি্নয়,্বিিং্ষসো্
হচ্ছলা্আিাচ্ছদি্অহিং্ভাবো্ো্ মবপচ্ছদি্সািচ্ছন্পচ্ছড়্োয়…্আিাি্এই্ ষছাট্ট্কথাো্
িানুচ্ছষি্বযাপাচ্ছি্অতযন্ত্গুরুত্বপূেথ,্আি্এো্উপলমিি্িচ্ছধযই্িচ্ছয়চ্ছছ্প্রাজ্ঞতাি্পথ।্
এোচ্ছত্ একই্ িকি্ তীব্রতা্ ষথচ্ছক্ োয়্ তা্আপমন্ ‘আিাি’্আহাি,্ ‘আিাি’্ কুকুি,্
‘আিাি’্বামড়,্‘আিাি’্বাবা,্‘আিাি’্ষদশ,্‘আিাি’্ইশ্বি্োই্বলুন্না্ষকন।্এছাড়াও্
আসল্িহসয্হচ্ছলা্পৃমথবীি্জানা্মবষচ্ছয়্আিাচ্ছদি্ধািো্বা্মবশ্বাস্মনচ্ছয়্ষকউ্আপমত্ত্
তুলচ্ছলই্আিিা্ষিচ্ছগ্োই্বা্অসচ্ছন্তাষ্প্রকাশ্কমি…আিিা্ষসই্সব্সমতয্বচ্ছল্মবশ্বাস্
কচ্ছি্চলচ্ছত্চাই,্মচিকাল্আিিা্ো্সমতয্ষভচ্ছব্এচ্ছসমছ।্আি্এ্মবষচ্ছয়্ষকান্িকি্
সচ্ছন্দচ্ছহি্প্রকাশ্ েচ্ছলই্আিিা্েত্িকচ্ছি্পামি্আিাচ্ছদি্মবশ্বাস্আঁকচ্ছড়্ধিচ্ছত্চাই।্
এি্ফল্হচ্ছলা্আিাচ্ছদি্ষবমশি্ভাগ্তথাকমথত্েুমক্তচ্ছবাচ্ছধি্িচ্ছধয্ষকবল্েুঁচ্ছজ্মফিচ্ছত্
চাই্আিাচ্ছদিই্কথাি্প্রিাে। 
  
আমি্একবাি্একজন্ িসাজাচ্ছনায়্দক্ষ্িানুষচ্ছক্আিাি্বামড়্সাজাচ্ছনাি্দাময়ত্ব্মদই।্
েেন্মবল্ষপলাি্আিাি্ষচাে্কপাচ্ছল্উচ্ছঠ্্মগচ্ছয়মছল। 
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কমদন্পচ্ছি্আিাি্একজন্ বনু্ধ্এচ্ছস্সব্ ষদচ্ছে্ ষগচ্ছলন।্কথায়্কথায়্ দাচ্ছিি্কথা্
উঠ্চ্ছতই্মতমন্আঁৎচ্ছক্উচ্ছঠ্্বলচ্ছলন্:্‘বচ্ছলা্মক?্এ্ষে্সািং ামতক।্আিাি্িচ্ছন্হচ্ছে্
ষলাকো্ষতািাচ্ছক্ষবশ্ঠ্মকচ্ছয়চ্ছছ।’ 
  
কথাো্সমতয?্হযাঁ,্তা্সমতয;্বনু্ধ্মঠ্কই্বচ্ছলমছচ্ছলন।্মকন্তু্ষবমশি্ভাগ্ষলাকই্কথাো্
স্বীকাি্কিচ্ছত্চায়্না্ষেোয়্তাচ্ছদি্বুমি্মবচ্ছবচনায়্ধাক্কা্লাগচ্ছত্পাচ্ছি।্অতএব্িানুষ্
বানাই্আমি,্মনচ্ছজ্ষে্মঠ্ক্ষসোই্প্রিাে্কিাি্ষচষ্টা্চালালাি।্আমি্বললাি্সবচ্ছসিা্
মজমনস্সবচ্ছচচ্ছয়্সস্তায়্ষিচ্ছল্না।্আি 
  
কািও্পচ্ছক্ষই্ভাচ্ছলা্রুমচসম্মত্মজমনস্ফুেপাচ্ছথি্িত্সস্তায়্কেনও্পাওয়া্োচ্ছব্না।্
ইতযামদ। 
  
পচ্ছিি্ মদন্আি্একজন্ বনু্ধ্ এচ্ছলন।্ মতমন্ সব্ মজমনস্ ষদচ্ছে্ ষবশ্ প্রশিংসা্ কিচ্ছত্
লাগচ্ছলন।্িচ্ছনি্েুমশচ্ছত্েগবগ্কচ্ছি্মতমন্বচ্ছলও্ষফলচ্ছলন্এই্িকি্চিৎকাি্মজমনস্
মতমনও্তাি্বামড়ি্জনয্ মকনচ্ছবন্ভাবচ্ছছন।্এবাি্ মকন্তু্আিাি্প্রমতমক্রয়া্হচ্ছলা্অনয্
িকি।্আমি্বললাি্:্ ‘িাচ্ছন,্সমতয্কথা্বলচ্ছল্এ্সব্েিচ্আিাি্সাচ্ছধযি্বাইচ্ছি।্
বড়্ষবমশ্েিচ্কচ্ছিমছ।্এগুচ্ছলা্মকচ্ছন্ভুলই্কচ্ছিমছ।’ 
  
আিিা্েেন্ ভুল্কমি,্ ষসগুচ্ছলা্ ষতা্ মনচ্ছজচ্ছদি্কাচ্ছছ্স্বীকাি্কিচ্ছত্পামি।্আিাচ্ছদি্
কাচ্ছছ্ ষকৌশচ্ছল্ আি্ ষবশ্ বুমিিত্তাি্ সচ্ছে্ কথাো্ তুলচ্ছল্ হয়চ্ছতা্ অচ্ছনযি্ কাচ্ছছ্ তা্
স্বীকািও্কিচ্ছত্পামি,্আি্তা্কচ্ছি্আবাি্মনচ্ছজচ্ছদি্সািলয্আি্িানমসক্উদািতাি্
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জনয্অহমিকাও্অনুভব্কমি।্মকন্তু্বযাপািো্আি্তা্থাচ্ছক্না্েমদ্ষকউ্ষজাি্কচ্ছি্
আিাচ্ছদি্এই্মতক্ত্পাঁচনো্েমদ্ষগলাচ্ছত্ষচষ্টা্কচ্ছি… 
  
গৃহেুচ্ছিি্সিয়্আচ্ছিমিকাি্মবেযাত্সম্পাদক্ষহাচ্ছিস্মগ্রল্মলঙ্কচ্ছনি্নীমতি্প্রচে্িকি্
মবচ্ছিাধী্ মছচ্ছলন।্ মতমন্ মবশ্বাস্কিচ্ছতন্ ঠ্াট্টা,্ তািাশা,্আি্তচ্ছকথি্ িধয্ মদচ্ছয়ই্ মতমন্
মলঙ্কনচ্ছক্ তাঁি্ িত্ ষিচ্ছন্ মনচ্ছত্ বাধয্ কিচ্ছত্ পািচ্ছবন।্ মতমন্ এই্ মতক্ত্ ধািো্আি্
প্রচাি্িাচ্ছসি্পি্িাস,্বছচ্ছিি্পি্বছি্চামলচ্ছয়্ মগচ্ছয়মছচ্ছলন।্আসচ্ছল্ষে্িাচ্ছত্ বুথ্
মলঙ্কনচ্ছক্গুমল্কচ্ছি্ষসমদনও্মতমন্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্মলঙ্কনচ্ছক্মহিংস্রভাচ্ছব,্বযোমক্বযমক্তগত্
আক্রিে্কচ্ছি্মলচ্ছেমছচ্ছলন। 
  
মকন্তু্ এই্ িকি্ মতক্ততাি্ ফচ্ছল্ মক্ মলঙ্কন্ মগ্রচ্ছলি্ সচ্ছে্ একিত্ হন?্ ষিাচ্ছেই্ না,্
হাসযাস্পদ্কচ্ছি্গালমনচ্ছন্দ্কিচ্ছল্কেনই্কাজ্হয়্না। 
  
িানুষচ্ছক্মনচ্ছয়্চলাি্ষক্ষচ্ছত্র্েমদ্চিৎকাি্মকছু্উপচ্ছদশ্চান,্আি্মনচ্ছজচ্ছক্পমিচালনাি্
ষক্ষচ্ছত্র্ বযমক্তচ্ছত্বি্ উন্নমত্  োচ্ছত্আগ্রহী্ হন্ তাহচ্ছল্ ষবিামিন্ োঙ্কমলচ্ছনি্আমজীবনী্
অবশযই্পাঠ্্কিচ্ছবন-এ্আমজীবনী্হল্আজ্পেথন্ত্ো্ষলো্হচ্ছয়চ্ছছ্তাি্িচ্ছধয্সবথচ্ছশ্রষ্ঠ্
আি্আচ্ছিমিকাি্সামহচ্ছতযি্এক্ষশ্রষ্ঠ্িত্ন। 
  
োঙ্কমলন্তাঁি্আমজীবনীচ্ছত্মলচ্ছে্ষগচ্ছছন্মকভাচ্ছব্মতমন্মবিমক্তকি্তকথ্কিাি্অভযাস্
তযাগ্কচ্ছিন্আি্ মনচ্ছজচ্ছক্ষকিন্কচ্ছি্আচ্ছিমিকাি্ইমতহাচ্ছস্অমত্ভদ্র,্সক্ষি,্আি্
কূেনীমতসম্পন্ন্িানুষ্কচ্ছি্গচ্ছড়্ষতাচ্ছলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

173 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

একমদন্ষবন্োঙ্কমলন্ষে্সিয়্উড়নচেী্েুবক,্তেন্একজন্বহুঁকাচ্ছলি্বনু্ধসভাি্বনু্ধ্
তাঁচ্ছক্একপাচ্ছশ্ ষেচ্ছন্ মনচ্ছয়্ ষবশ্ মকছুক্ষে্কড়া্ভাষায়্কতকগুচ্ছলা্গাচ্ছয়্ ষবঁচ্ছধ্এিন্
সমতয্কথা্শুমনচ্ছয়্ষদন।্কথাগুচ্ছলা্অচ্ছনকো্এই্িকি্: 
  
‘ষবন,্ষতািাচ্ছক্মনচ্ছয়্আি্পািা্োয়্না।্ষতািাি্িচ্ছত্িত্ষদয়্না্এিন্সব্ষলাকচ্ছক্
তুমি্প্রায়্চড়্িািচ্ছতই্বামক্িাচ্ছো।্ষতািাি্িত্এেন্তাই্আি্কািও্পছন্দ্নয়।্
ষকউ্তা্মনচ্ছত্চায়্না।্ষতািাি্বনু্ধিা্এো্ষবশ্বুঝচ্ছত্ষপচ্ছিচ্ছছ্তুমি্ওচ্ছদি্কাছাকামছ্
না্ থাকচ্ছলই্তাচ্ছদি্সিয়্ভাল্কাচ্ছে।্ তুমি্এত্ ষবমশ্জান্ ষে্ ষকউ্ ষতািাচ্ছক্ মকছু্
ষশোচ্ছত্পাচ্ছি্না।্বাস্তমবকই,্ষকউ্আি্ষসিকি্ষচষ্টাও্কিচ্ছব্না্ষেচ্ছহতু্তাচ্ছত্শুধু্
গেচ্ছগাল্আি্অেথা্ষেচ্ছে্িিচ্ছত্হয়।্অতএব,্তুমি্আি্ষবমশ্মকছু্মশেচ্ছত্পািছনা্
ষেেুকু্জান্তাি্ষচচ্ছয়্ষতা্নয়ই।্তাছাড়া্ো্তুমি্জান্তাও্অমত্সািানয।‘ 
  
ষবন্ োঙ্কমলক্ সম্পচ্ছকথ্আমি্ ষে্ চিৎকাি্ মজমনসো্ জামন্ তা্ হচ্ছলা্ মতমন্ মক্ সুন্দি্
ভাচ্ছবই্না্এই্মতিস্কাি্গ্রহে্কচ্ছিন।্এো্ষবাঝাি্িত্তাি্েচ্ছথষ্ট্বয়স্হচ্ছয়মছল্ষে্
বযাপািো্ সমতযই,্ মতমন্ এোও্ বুঝচ্ছত্ ষপচ্ছিমছচ্ছলন্ ষে্ এভাচ্ছব্ বলাি্ অথথ্ মতমন্ বযথথ্
হচ্ছবন্আি্ সািামজক্ ভাচ্ছবও্ ক্ষমতগ্রস্ত্ হচ্ছয়্ পড়চ্ছবন।্ তাই্ মতমন্ সিয়িত্ মনচ্ছজচ্ছক্
সিংচ্ছশাধন্কচ্ছি্মনচ্ছলন।্তািপি্ষথচ্ছকই্মতমন্তাঁি্ষসই্উিত্স্বভাব্বদচ্ছল্ষফচ্ছলন। 
  
ষবন্ োঙ্কমলন্ মলচ্ছেমছচ্ছলন,্ ‘আমি্ মনয়ি্ কচ্ছি্ ষফললাি্ অচ্ছনযি্ মবিমক্ত্  মেচ্ছয়্ ষকান্
িকি্সিাসমি্তচ্ছকথ্জমড়চ্ছয়্পড়ব্না্আি্মনচ্ছজি্িতািত্জামহি্কিচ্ছতও্চাইব্না।্
তাছাড়াও্ আমি্ মঠ্ক্ কিলাি্ কথাবাতথায়্ এিন্ ষকান্ কথা্ বলচ্ছবা্ না্ োচ্ছত্ মনচ্ছজি্
িতািত্জানাচ্ছনা্হয়।্ষেিন,্‘মনশ্চয়ই’্‘মনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ’্ইতযামদ।্এি্বদচ্ছল্মঠ্ক্কিলাি্
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বযবহাি্কিচ্ছবা্ ‘আিাি্িচ্ছন্হয়’,্ ‘আিাি্ধািো,্ ‘আমি্ভাবমছ’্এই্সব।্অনয্ ষকউ্
েমদ্ মকছু্বচ্ছল্উঠ্চ্ছত্চাইচ্ছতা্আমি্সিাসমি্তাঁি্কথায়্বাধা্না্ মদচ্ছয়্বা্তাঁি্কথা্
অস্বীকাি্না্কচ্ছি্বলতাি্তাঁি্কথা্ হয়চ্ছতা্ ষকান্ ষকান্ ষক্ষচ্ছত্র্সমঠ্ক্হচ্ছতও্পাচ্ছি,্
তচ্ছব্এ্বযাপাচ্ছি্িচ্ছন্হয়্ষেন্অনয্ মকছু্হচ্ছত্পাচ্ছি,্ইতযামদ।্আমি্এিপি্ষথচ্ছকই্
এিকি্কাচ্ছজ্তফাত্বুঝচ্ছত্পািলাি–আি্ষবশ্সহজ্ভাচ্ছবই্সব্ চ্ছে্চলল।্ষেিকি্
মবনম্রতায়্আমি্আিাি্িতািত্জানাচ্ছত্শুরু্কিলাি্তাচ্ছত্ষকান্বাধা্না্ষপচ্ছয়ই্তা্
গৃহীত্হচ্ছত্লাগল।্আিাি্ ভুল্হচ্ছলও্কি্আশ্চেথ্হতাি্আি্ষবশ্সহচ্ছজই্অচ্ছনযিা্
ভুল্কিচ্ছলও্তাচ্ছদি্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্ষবগ্ষপচ্ছত্হচ্ছতা্না। 
  
‘এই্িকি্িীমতনীমত্আমি্এিন্স্বাভামবক্ভাচ্ছবই্আয়ত্ত্কচ্ছি্ষফললাি্ষে্ষসো্ষবশ্
সহচ্ছজই্ হচ্ছয়্এচ্ছলা।্ গত্পঞ্চাশ্ বছচ্ছিও্ ষকউ্ ষকান্ ঝগড়া্ হচ্ছত্ পাচ্ছি্এিন্কথা্
আিাি্িুে্ষথচ্ছক্ষশাচ্ছনমন।্আি্আিাি্এই্অভযাচ্ছসি্জনযই্(আিাি্সততা্মনচ্ছয়ও)্
িচ্ছন্ হয়্আমি্ জনগচ্ছেি্ উপি্ এিন্ প্রভাব্ মবস্তাি্ কিচ্ছত্ ষপচ্ছিমছলাি্ ষে্ পুিাতন্
বদল্কচ্ছি্নতুন্মকছু্কিচ্ছতও্পািতাি।্েমদও্বক্তা্মহচ্ছসচ্ছব্আমি্ষিাচ্ছেই্ভাল্মছলাি্
না।্ মনচ্ছজি্ কথা্ বা্ বক্তবয্ ষতিন্ কচ্ছি্ ষবাঝাচ্ছতও্ পািতাি্ না্ তবুও্ আমি্
সাধািেভাচ্ছব্সাফলয্অজথন্কচ্ছিমছলাি।‘ 
  
ষবন্ োঙ্কমলচ্ছনি্ এিন্ ষকৌশল্ বযবসায়্ ষক্ষচ্ছত্র্ ষকিন্ কাচ্ছজ্ লাচ্ছগ?্ দুচ্ছো্ উদাহিে্
ষদওয়া্োক। 
  
মনউ্ইয়চ্ছকথি্১১৪্মলবামেথ্ মস্ট্রচ্ছেি্এফ্ষজ.্িযাহমন্ষতল্বযবসা্সিংক্রান্ত্েন্ত্রামদ্মবমক্র্
কচ্ছি্ থাচ্ছকন।্ মতমন্ লিং্ আইলযাচ্ছেি্ একজন্ বড়্ িচ্ছক্কচ্ছলি্ জনয্ কাচ্ছজি্ বায়না্
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ধচ্ছিমছচ্ছলন।্ কাজমেি্ জনয্ একো্ েসড়াও্ ষদওয়া্ হয়্আি্ ষসো্ গৃহীত্ হচ্ছল্ কাজ্
কিাও্আিম্ভ্হয়।্তািপচ্ছিই্একো্ দুভথাগযজনক্বযাপাি্ চ্ছে্োয়।্ ষক্রতা্ভদ্রচ্ছলাক্
তাি্বনু্ধচ্ছদি্সচ্ছে্কাজো্মনচ্ছয়্আচ্ছলাচনা্কচ্ছিন।্তাঁিা্তাঁচ্ছক্সাবধান্কচ্ছি্মদচ্ছয়্বচ্ছল্
মতমন্িািামক্ভুল্কচ্ছিচ্ছছন।্তাি্উপি্ভুল্মকছু্মজমনস্চামপচ্ছয়্ষদওয়া্হচ্ছে।্এো্
নামক্ ষছাে,্এো্ নামক্ ষসিকি,্এিকি্এই্সব্তাঁচ্ছক্ নানািকি্ ষবাঝায়।্ বনু্ধচ্ছদি্
কথায়্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্িাথা্োিাপ্হচ্ছয়্োওয়াি্ষোগাড়।্মতমন্মি.্িযাহমনচ্ছক্ষফান্কচ্ছি্
জামনচ্ছয়্ষদন্ষে,্ো্বায়না্মদচ্ছয়চ্ছছন্মতমন্ষস্মজমনস্মনচ্ছত্পািচ্ছবন্না। 
  
‘আমি্ সব্ বযাপািো্ সতকথতাি্ সচ্ছে্ োচাই্ কচ্ছি্ ষদেচ্ছত্ ষপলাি্ আিিা্ ো্ কিমছ্
ষসোই্মঠ্ক।্মিিঃ্িযাহমন্আিায়্জামনচ্ছয়মছচ্ছলন।্তাছাড়াও্আমি্জানতাি্ওঁি্বনু্ধিা্এ্
বযাপাচ্ছি্মকছুই্জাচ্ছনন্না্বা্ষবাচ্ছঝন্না,্তচ্ছব্আমি্বুঝলাি্একথা্তাঁচ্ছক্বলচ্ছল্ফল্
িািামক্হচ্ছব।্আমি্লিং্আইলযাচ্ছে্তাঁি্সচ্ছে্ষদো্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্তাঁি্অমফচ্ছস্ঢুকচ্ছতই্
ভদ্রচ্ছলাক্প্রায়্লামফচ্ছয়্উচ্ছঠ্্দ্রুত্কথা্বলচ্ছত্বলচ্ছত্আিাি্মদচ্ছক্এমগচ্ছয়্এচ্ছলন।্মতমন্
এিন্উচ্ছত্তমজত্ষে্প্রায়্  ুমস্পাকাচ্ছতও্চাইমছচ্ছলন।্ মতমন্আিায়্ ষঢি্বকাবমক্কচ্ছি্
কথাো্ষশষ্কিচ্ছলন্এই্বচ্ছল্:্বলুন্এবযাপাচ্ছি্মক্কিচ্ছত্চাইচ্ছছন? 
  
আমি্তাঁচ্ছক্ষবশ্শান্তস্বচ্ছিই্বললাি,্মতমন্ো্চাইচ্ছবন্তাই্কিচ্ছবা।্আপমন্এি্দাি্
মদচ্ছেন,্ অতএব্ পছন্দসই্ মজমনস্ চাইবাি্ অমধকাি্আপনাি্ আচ্ছছ।্ তা্ োই্ ষহাক্
কাউচ্ছক্দাময়ত্ব্ মনচ্ছত্হচ্ছবই।্আপমন্েমদ্িচ্ছন্কচ্ছিন্আপমনই্ মঠ্ক্তাহচ্ছল্আপনাি্
বু্ল্মপ্রন্ট্মদন্েমদও্আিিা্ইমতিচ্ছধয্২০০০্হাজাি্েলাি্েিচ্কচ্ছিমছ,্তাহচ্ছলও্কাজো্
বামতল্কিচ্ছবা।্এ্ দুহাজাি্আিিা্আপনাচ্ছক্ েুমশ্কিাি্জনযই্ বযয়্কিচ্ছত্ িামজ।্
তচ্ছব্আপনাচ্ছক্একেু্ সাবধান্ কচ্ছি্ মদচ্ছত্ চাই্আপনাি্কথা্ িচ্ছতা্ মজমনস্ বানাচ্ছনা্
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হচ্ছল্ ষস্ দাময়ত্ব্আপনাচ্ছকই্ মনচ্ছত্ হচ্ছব,্আি্আিাচ্ছদি্ পমিকেনা্ িত্কাজ্কিচ্ছত্
মদচ্ছল্দাময়ত্ব্ষনব্আিিাই। 
  
ভদ্রচ্ছলাক্ততক্ষচ্ছে্শান্ত্হচ্ছয়্এচ্ছসমছচ্ছলন।্মতমন্ষশষ্পেথন্ত্বলচ্ছলন,্মঠ্ক্আচ্ছছ,্কাজ্
কচ্ছি্োন।্তচ্ছব্পছন্দ্না্হচ্ছল্ঈশ্বি্আপনাচ্ছদি্সাহােয্করুন। 
  
‘মঠ্কই্ হচ্ছয়মছল্সব্ মকছু,্ ভদ্রচ্ছলাক্আিাচ্ছদি্আিও্ দুদফা্কাজ্এ্ বছচ্ছিই্ ষদচ্ছবন্
কথা্মদচ্ছয়চ্ছছন।’ 
  
‘ভদ্রচ্ছলাক্আিায়্ েেন্অপিান্কচ্ছিন্এবিং্  ুমস্ উঁমচচ্ছয়্আচ্ছসন্আি্ বচ্ছলন্আিাি্
কাজ্ বুমঝ্না্তেন্আিাি্পচ্ছক্ষ্তকথ্না্কচ্ছি্আমসম্বিে্কিা্কমঠ্নই্ মছল।্তচ্ছব্
ষসো্ কচ্ছি্ ভাচ্ছলাই্ কমি,্ ওচ্ছত্ কাজও্ হয়।্ আমি্ েমদ্ বলতাি্ মতমন্ ভুল্ কিচ্ছছন্
তাহচ্ছল্একো্তকথ্শুরু্হত।্হয়চ্ছতা্িািলাও্হত,্সৃমষ্ট্হত্মতক্ততা,্বহু্োকা্েিচ্
হত,্আিিা্হািাতাি্ভাল্এক্েমিোি।্আিাি্দৃঢ়্মবশ্বাস্হচ্ছয়চ্ছছ,্ষকউ্ভুল্কিচ্ছছ্
না্বলাই্ভাল। 
  
আি্ একো্ উদাহিে-িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ ষে্ সব্ কথা্ বলমছ্ তাি্ সবই্ হাজাি্ হাজাি্
িানুচ্ছষি্ মবমচত্র্ অমভজ্ঞতািই্ ফসল।্ আি.্ মভ.্ ক্রাউচ্ছল্ মনউ্ ইয়চ্ছকথি্ মবিাে্ একো্
কাচ্ছঠ্ি্ষকাম্পানীি্ষসলসিযান।্তাচ্ছক্একজন্দক্ষ্কাঠ্্পমিদশথচ্ছকি্সচ্ছে্কাজ্কিচ্ছত্
হয়,্তাি্ভুল্হচ্ছে্বলচ্ছতও্হয়।্মতমন্মনচ্ছজ্তচ্ছকথও্ষজচ্ছতন,্তচ্ছব্তাচ্ছত্ষকান্লাভ্
হয়মন।্কািে্এই্কাঠ্্পমিদশথকিা,্ মিিঃ্ক্রাউচ্ছল্বচ্ছলচ্ছছন,্ ‘অচ্ছনকো্ ষবসবল্ষেলাি্
মবচািচ্ছকি্িত।্তািা্ষকান্ধািো্কিচ্ছল্তা্আি্বদলায়্না। 
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মিিঃ্ ক্রাউচ্ছল্ ষদেচ্ছলন্ তচ্ছকথ্ মতমন্ মজতচ্ছলও্ তাি্ প্রমতষ্ঠাচ্ছন্ হাজাি্ হাজাি্ েলাি্
ক্ষমতগ্রস্ত্হচ্ছে।্তাই্এবাি্মতমন্তাঁি্কাচ্ছজি্ষকৌশল্পাোচ্ছবন্মঠ্ক্কিচ্ছলন।্আি্
তকথ্কিচ্ছবন্না।্ফল্মক্হল?্তাঁি্মনচ্ছজি্িুচ্ছেই্শুনুন্: 
  
এক্সকাচ্ছল্আিাি্অমফচ্ছস্ ষেমলচ্ছফান্ ষবচ্ছজ্ উঠ্ল।্ওপাশ্ ষথচ্ছক্ ষশানা্ ষগল্ ষবশ্
উচ্ছত্তমজত,্অসন্তুষ্ট্কণ্ঠস্বি।্ মতমন্ বলচ্ছলন,্আিিা্ ষে্তাি্কািোনায়্একগামড়্কাঠ্্
পামঠ্চ্ছয়মছ্ ষসগুচ্ছলা্ একদি্ বাচ্ছজ।্ তািঁ্ প্রমতষ্ঠান্ িাক্ ষথচ্ছক্ িাল্ নািাচ্ছনা্ বন্ধ্কচ্ছি্
মদচ্ছয়চ্ছছ।্আি্আিিা্ ষেন্ েত্তাড়াতামড়্সম্ভব্সব্কাঠ্্তাি্ চাতাল্ ষথচ্ছক্সমিচ্ছয়্
মনই।’্িাচ্ছকি্িাল্একচতুথথািংশ্নািাচ্ছনা্হচ্ছত্তাচ্ছদি্কাঠ্্পমিদশথক্জানান্ষে্কাচ্ছঠ্ি্
িান্শতকিা্৫৫্ভাগ্মনচ্ছচ।্এ্অবস্থায়্তািা্তা্মনচ্ছত্অস্বীকাি্কিচ্ছছ। 
  
আমি্সচ্ছে্সচ্ছেই্ ষসোচ্ছন্িওয়ানা্ হলাি্আি্িাস্তায়্ ষেচ্ছত্ ষেচ্ছত্ মঠ্ক্কচ্ছি্ মনলাি্
মকভাচ্ছব্সব্সািাল্ষদব।্সাধািে্অবস্থায়্পড়চ্ছল্আমি্কাঠ্্বাছাই্কিাি্মনয়ি্উচ্ছল্লে্
কিতাি্আি্ওই্কাঠ্্পমিদশথকচ্ছক্অবশযই্ ষবাঝাচ্ছত্চাইতাি্কাঠ্্ মঠ্ক্আচ্ছছ্এবিং্
তাি্িান্মঠ্ক,্এো্তািই্ভুল্হচ্ছে।্মতমন্ভুল্মনয়ি্প্রচ্ছয়াগ্কিচ্ছছন।্অবশয্আমি্
মঠ্ক্কিলাি্এই্মশক্ষায়্ষে্মনয়ি্মশচ্ছেমছ্তাই্কাচ্ছজ্লাগাব। 
  
কািোনাি্ কাচ্ছছ্ েেন্ ষপৌঁছালাি,্ তেন্ ষসই্ ভদ্রচ্ছলাক্ আি্ কাঠ্্ পমিদশথন্ ষবশ্
বদচ্ছিজাচ্ছজই্ বতমি্ হচ্ছয়্আচ্ছছন,্ লড়াই্কিচ্ছত্তািা্ প্রস্তুত।্আিিা্এবাি্ ষে্ গামড়্
ষথচ্ছক্কাঠ্্নািাচ্ছনা্হমেল্ ষসোচ্ছন্ ষগলাি।্আমি্তাঁচ্ছদি্অনুচ্ছিাধ্কিলাি্সব্কাঠ্্
নািাচ্ছত্ ষদওয়া্ ষহাক্ োচ্ছত্ বযাপািো্ বুঝচ্ছত্ পামি।্ পমিদশথকচ্ছক্আমি্ এও্ বললাি্
মতমন্বামতল্কাঠ্গুচ্ছলা্এক্জায়গায়্আি্ভাচ্ছলাগুচ্ছলা্অনয্জায়গায়্িােুন। 
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‘ষবশ্ মকছুক্ষে্ লক্ষ্ কচ্ছিই্ বুঝলাি্ পমিদশথক্ ভদ্রচ্ছলাক্ বড়্ ষবমশ্ িকি্ কড়া,্আি্
বাছাই্কিাি্মনয়ি্মতমন্িানচ্ছছন্না।্এই্কাঠ্গুচ্ছলা্মছল্মবচ্ছশষ্জাচ্ছতি্সাদা্পাইন্
কাঠ্-আমি্এও্ বুঝলাি্পমিদশথক্শক্ত্কাঠ্্সম্পচ্ছকথ্ ষবশ্ মশক্ষা্ ষপচ্ছয়চ্ছছন্বচ্ছে্তচ্ছব্
সাদা্পাইন্সম্বচ্ছন্ধ্মকছুই্জাচ্ছনন্না।্সাদা্কাচ্ছঠ্্আিাি্অমভজ্ঞতা্দারুে্এো্আিাি্
মবষয়–তা্বচ্ছল্মক্মতমন্ষেভাচ্ছব্সব্বাছাই্কিমছচ্ছলন্তাচ্ছত্আপমত্ত্কিলাি?্ষিাচ্ছেই্
না।্আমি্শুধু্সব্ ষদেচ্ছত্ ষদেচ্ছত্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্ দু-চািচ্ছে্প্রশ্ন্কিচ্ছত্লাগলাি্ ‘ষকান্
কাঠ্্ষকন্োিাপ-একবাচ্ছিি্জচ্ছনযও্আমি্বমলমন্পমিদশথক্িশাই্ভুল্কিচ্ছছন।্আমি্
ষকবল্ষবাঝাচ্ছত্চাইলাি্আিাি্জানাি্উচ্ছেশয্হচ্ছলা্ভমবষযচ্ছত্পাঠ্াচ্ছনাি্সিয়্োচ্ছত্
তাচ্ছদি্পছন্দসই্কাঠ্্পাঠ্াচ্ছত্পামি।’ 
  
ষবশ্বনু্ধত্বপূেথ্পচ্ছথ্আি্সহচ্ছোমগতাি্ভেীচ্ছতই্আমি্বািবাি্বললাি,্তাচ্ছদি্কাচ্ছজ্
লাগচ্ছব্না্এিন্কাঠ্্তািা্অবশযই্সমিচ্ছয়্ষনচ্ছবন।্কথাবাতথাি্িাঝোচ্ছন্ভদ্রচ্ছলাকচ্ছক্
ষবশ্ষিালাচ্ছয়ি্কচ্ছি্তুচ্ছলাি্আি্আিাচ্ছদি্িচ্ছধযকাি্মতক্তভাব্অচ্ছনকোই্ষকচ্ছে্ষগল।্
আিাি্ সতকথ্ কচ্ছয়কো্ উমক্তচ্ছত্ ভদ্রচ্ছলাক্ বুঝচ্ছলন্ বামতল্ কাঠ্গুচ্ছলাি্ মকছু্ হয়চ্ছতা্
সমতযই্মঠ্ক্আচ্ছছ্আি্আসচ্ছল্তাচ্ছদি্দিকাি্আিও্দািী্মকছু।্আমি্সতথক্মছলাি্
োচ্ছত্মতমন্না্ভাচ্ছবন্আমি্এ্মনচ্ছয়্ষকান্কথা্তুলমছ। 
  
আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্তাি্সিস্ত্ভাবভেীই্বদচ্ছল্ষগল।্মতমন্ষশষ্অবমধ্আিাি্কাচ্ছছ্স্বীকাি্
কিচ্ছলন্সাদা্পাইন্কাঠ্্সম্বচ্ছন্ধ্তাি্ষতিন্অমভজ্ঞতা্ষনই।্গামড়্ষথচ্ছক্তা্নািাচ্ছনাি্
সিয়্মতমন্আিায়্ষস্সম্বচ্ছন্ধ্প্রশ্ন্কিচ্ছত্লাগচ্ছলন।্আমি্তেন্বযােযা্কিলাি্এ্কাঠ্্
ষকন্পাঠ্াচ্ছনা্হচ্ছয়চ্ছছ,্অবশয্তাঁি্পছন্দ্না্হচ্ছল্ষফিত্ষনব।্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ষশষ্পেথন্ত্
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এিন্অবস্থা্হচ্ছলা্ষে্েতবাি্কাঠ্্বামতচ্ছলি্সামিচ্ছত্িাো্হমেল,্মতমন্মনচ্ছজচ্ছক্ষদাষী্
ভাবমছচ্ছলন।্ষশষ্পেথন্ত্মতমন্বুচ্ছঝমছচ্ছলন্ভুলো্তাঁচ্ছদিই্হচ্ছয়চ্ছছ,্ষেিকি্ধিচ্ছনি্কাঠ্্
দিকাি্মছল্ষস্ধিচ্ছনি্কাচ্ছঠ্ি্অেথাি্তাঁিা্ষদন্মন। 
  
অবচ্ছশচ্ছষ্ো্দাডঁ়াচ্ছলা,্আমি্মবদায়্ষনবাি্পি্পমিদশথক্গামড়্ষবাঝাই্সব্কাঠ্্আবাি্
োচাই্ কিচ্ছলন্ আি্ সবোই্ মনচ্ছয়্ মনচ্ছলন্ এবিং্ আিিাও্ পুচ্ছিা্ োকাি্ ষচক্ ষপচ্ছয়্
ষগলাি। 
  
‘এই্ একো্ বযাপাচ্ছিই্ সািানয্ একেু্ ষকৌশচ্ছল্ কাজ্ হচ্ছয়্ ষগল।্ ষেচ্ছহতু্ আমি্
ষকানভাচ্ছবই্ অনযজনচ্ছক্ বমলমন্ মতমন্ ভুল্ কিচ্ছছন,্ আি্ এচ্ছত্ আিাচ্ছদি্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্
ষদড়শ্েলাি্নগচ্ছদ্লাভ্হচ্ছলা।্অবশযই্োকাি্মবমনিচ্ছয়্আিাচ্ছদি্ষে্সুনাি্নষ্ট্হচ্ছতা্
তাি্িূলযায়ন্সম্ভব্হয়্না।‘ 
  
একো্কথা্এবাি্বলচ্ছত্চাই,্এ্পমিচ্ছেচ্ছদ্নতুন্মকছু্আমি্বলমছ্না।্উমনশ্শতক্
আচ্ছগ্েীশু্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্‘ষতািাি্শত্রুি্সচ্ছে্চে্কচ্ছি্একিত্হও। 
  
অনয্ কথায়্ বলচ্ছত্ ষগচ্ছল্ আপনাি্ িচ্ছক্কল,্ স্বািী্ বা্ শত্রুি্ সচ্ছে্ তকথ্ কিচ্ছবন্ না।্
কেনও্বলচ্ছবন্তাি্ভুল্হচ্ছে,্তাঁিচ্ছক্চেচ্ছত্ষদচ্ছবন্না।্বিিং্একেু্কূেনীমত্কাচ্ছজ্
লাগান। 
  
েীশু্খ্রীচ্ছষ্টি্জচ্ছন্মি্২,২০০্বছি্আচ্ছগ্মিশচ্ছিি্বৃি্িাজা্আেোঁমে্তাি্ষছচ্ছলচ্ছক্মকছু্
সুন্দি্উপচ্ছদশ্ মদচ্ছয়মছচ্ছলন-ষে্উপচ্ছদশ্আজচ্ছকি্ মদচ্ছন্অতযন্ত্প্রচ্ছয়াজন।্চাি্হাজাি্
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বছি্আচ্ছগ্ বৃি্ িাজা্আেোঁমে্ িদ্ পান্ কিাি্ ফাঁচ্ছক্ তাচ্ছক্ ষছচ্ছলচ্ছক্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্
ষকৌশলী্হও।্এচ্ছত্ষতািাি্সুমবধা্হচ্ছব। 
  
অতএব,্অনযচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্হচ্ছল্দু্নম্বি্মনয়ি্হচ্ছলা্: 
  
‘অপচ্ছিি্িচ্ছতি্প্রমত্শ্রিা্জানান।্কেনও্তাচ্ছক্বলচ্ছবন্না্ষস্ভুল্কিচ্ছছ।’ 
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িাদশ পতির্ছেদ 
ভুল্কচ্ছি্থাকচ্ছল্তা্স্বীকাি্করুন 

  
আমস্বৃহত্তি্মনউইয়চ্ছকথি্প্রায়্িাঝোচ্ছনই্থামক,্তা্সচ্ছত্ত্বও্আিাি্বামড়ি্এক্মিমনে্
হাঁো্ পচ্ছথি্ দূিত্ব্ একফামল্ চিকাি্ জেল্ আচ্ছছ।্ বসন্তকাচ্ছল্ ষসোচ্ছন্ চিৎকাি্
জািগাচ্ছছ্ ফল্ ধচ্ছি,্ কাঠ্মবড়ালীিা্ এোচ্ছন্ বাসা্ ষবঁচ্ছধ্ বাচ্চাচ্ছদি্ মনচ্ছয়্ ষেলা্ কচ্ছি।্
এোচ্ছন্জন্মায়্মবিাে্ষ াড়াি্িাথাি্সিান্উঁচু্দী থ্ াস।্এই্সুন্দি্অকলমঙ্কত্একেে্
বচ্ছনি্ নাি্ ফচ্ছিষ্ট্ পাকথ–আি্ এো্ সমতযই্ একো্ জেল।্ কলম্বাস্ ষেমদন্ মবচ্ছকচ্ছল্
আচ্ছিমিকা্আমবষ্কাি্কচ্ছিন্তেন্এো্ ষেিন্ মছল্আজও্ষবাধ্হয়্তাই্িচ্ছয়্ ষগচ্ছছ।্
আমি্ওই্জেচ্ছল্আিাি্ষছাট্ট্বুলেগ্ষিেচ্ছক্মনচ্ছয়্ষবড়াচ্ছত্োই।্ষিে্অতযন্ত্মনিীহ্
হাউে্কুকুি।্ষবড়াচ্ছত্মগচ্ছয়্কািও্সচ্ছে্ষদো্হয়্না্বচ্ছলই্ষিেচ্ছক্আমি্মশকল্ষবঁচ্ছধ্
িামে্না। 
  
একমদন্পাচ্ছকথ্ ষদো্হচ্ছয়্ ষগল্ষ াড়সওয়াি্এক্পুমলচ্ছসি্সচ্ছে,্ পুমলসমে্তাি্কতৃথত্ব্
ষদোচ্ছত্তৎপি্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলা। 
  
‘এভাচ্ছব্ কুকুচ্ছিি্ মশকল্ েুচ্ছল্ মনচ্ছয়্ পাচ্ছকথ্ ষবড়াচ্ছেন্ ষকন?’্ ষস্আিায়্ ষবশ্ ধিক্
মদচ্ছয়ই্বলচ্ছলা।্জাচ্ছনন্না্এো্ষবআইনী? 
  
হযাঁ,্তা্জামন’,্আমি্স্বচ্ছিই্বললাি।্তচ্ছব্ও্কািও্ক্ষমত্কিচ্ছব্না,্তাই–।’ 
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‘আপমন্ ভাচ্ছবনমন!্আঁ!্আপমন্ মক্ভাচ্ছবন্তা্ মনচ্ছয়্আইন্ িাথা্  ািায়্ না।্ কুকুিো্
ষকান্ কাঠ্মবড়ালীচ্ছক্ ষিচ্ছি্ ষফলচ্ছত্ পাচ্ছি্ বা্ ষকান্ বাচ্চাচ্ছক্ কািড়াচ্ছত্ পাচ্ছি।্ োক,্
এবাচ্ছিি্ িত্ আপনাচ্ছক্ ষছচ্ছড়্ মদমে।্ ভমবষযচ্ছত্ ষকানমদন্ আপনাি্ কুকুিচ্ছক্ মশকল্
ষভালা্ষদেচ্ছল্আপনাচ্ছক্জচ্ছজি্কাচ্ছছ্আপনাি্কথা্ষবাচ্ছঝাচ্ছত্হচ্ছব।’ 
  
আমি্ভীরু্গলায়্হুকুি্তামিল্কিচ্ছবা্জানালাি। 
  
তামিল্কচ্ছিমছলাি্ বচ্ছে–তচ্ছব্ িাত্র্কচ্ছয়কবাি।্ মকন্তু্ ষিে্ মশকল্ পছন্দ্কিচ্ছতা্ না,্
আি্আমিও্তাই।্অতএব,্আচ্ছগি্িত্মশকল্েুচ্ছলই্ষিেচ্ছক্মনচ্ছয়্ষবড়াচ্ছত্লাগলাি।্
প্রথি্ প্রথি্ ভাচ্ছলাই্ কােল।্ তািপি্ একমদন্ ফাঁচ্ছদ্ পচ্ছড়্ ষগলাি।্ একমদন্ মবচ্ছকচ্ছল্
একো্পাহাচ্ছড়ি্ষকাচ্ছল্আইন্িক্ষক্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্িুচ্ছোিুমে্হচ্ছয়্পড়লাি।্ষস্ষ াড়াি্
মপচ্ছঠ্ই্মছল।্ষিে্ষোলা্অবস্থায়্ষসাজা্ষসই্অমফসাচ্ছিি্সািচ্ছন। 
  
আমি্ বতমি্ মছলাি।্ জানতাি্ মক্  েচ্ছব।্ অতএব্ পুমলশচ্ছক্আি্কথা্আিম্ভ্কিাি্
সুচ্ছোগ্মদলাি,্আমিই্তা্শুরু্কিলাি।্আমি্বললাি্:্‘অমফসাি,্আপমন্আিায়্হাচ্ছত্
হাচ্ছতই্ ধচ্ছিচ্ছছন।্ আমি্ ষদাষী।্ আিাি্ ষকান্ অজুহাতই্ ষনই,্ ষকান্ ওজিও্ ষনই।্
আপমন্আিায়্ গত্ সপ্তাচ্ছহ্ সাবধান্কচ্ছিমছচ্ছলন্ ষে্ ষিেচ্ছক্ ষেন্ মশকল্ মদচ্ছয়্ ষবঁচ্ছধ্
িামে।্না্হচ্ছল্জমিিানা্কিচ্ছবন।’ 
  
পুমলশ্কতথামে্নিি্গলায়্বলচ্ছলন,্ ‘মঠ্ক্আচ্ছছ।্আমি্বুঝচ্ছত্পািমছ্এই্িকি্ষছাট্ট্
ষকান্কুকুি্ষছচ্ছড়্িাোি্ষলাভ্সািলাচ্ছনা্োয়্না,্েেন্মবচ্ছশষ্কচ্ছি্ষকউ্থাচ্ছক্না।‘ 
  
‘হযাঁ,্ষলাভ্বলচ্ছত্পাচ্ছিন,্আমি্জবাব্মদলাি।্তচ্ছব্এো্আইচ্ছনি্মনয়চ্ছি।‘ 
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‘োকচ্ছগ,্এিকি্কুকুি্কািও্ক্ষমত্কিচ্ছব্না’,্পুমলশমে্জানাচ্ছলন। 
  
‘না’্তচ্ছব্ষস্কাঠ্মবড়ালী্িািচ্ছত্পাচ্ছি,্আমি্বললাি। 
  
মতমন্বলচ্ছলন্বুচ্ছঝমছ,্‘আপমন্বযাপািোয়্ষবমশ্গুরুত্ব্মদচ্ছেন,্‘মক্কিচ্ছবন্আমি্বচ্ছল্
মদমে।্ ওচ্ছক্পাহাচ্ছড়ি্কাচ্ছছ্ ছুচ্ছোছুমে্ কিচ্ছত্ মদন্আমি্ োচ্ছত্ না্ ষদমে–তাহচ্ছল্ সব্
ভুচ্ছল্োব।’ 
  
পুমলশমে্ িানুষ্ হওয়াচ্ছতই্ একেু্ আমগমিিা্ ষদোচ্ছত্ চাইমছচ্ছলন,্ তাই্ আমি্ েেন্
মনচ্ছজচ্ছক্ ষদাষী্ বলচ্ছত্ লাগলাি্ তেনই্ মতমন্ মনচ্ছজি্ ষশ্রষ্ঠত্ব্ ষবাঝাচ্ছনাি্ জচ্ছনযই্ দয়া্
প্রদশথন্কিচ্ছলন। 
  
মকন্তু্ ধরুন্ আমি্ েমদ্ আমপক্ষ্ সিথথন্ কিচ্ছত্ চাইতাি-তাহচ্ছল্ বযাপািো্ ষকিন্
দাঁড়াত?্পুমলচ্ছশি্সচ্ছে্আপনািা্কেনও্তকথ্কচ্ছিচ্ছছন? 
  
তাই্তাি্সচ্ছে্তকথ্কিাি্পচ্ছথ্না্মগচ্ছয়্আমি্স্বীকাি্কিলাি্মতমনই্সমূ্পেথ্মঠ্ক্আি্
আমি্সমূ্পেথ্ ভুল্কিমছ।্আমি্স্বীকাচ্ছিি্কাজো্ ষবশ্দ্রুত্আি্আন্তমিকতাি্সচ্ছেই্
কমি।্আমি্ওঁি্মদক্আি্উমন্আিাি্মদকো্মনচ্ছতই্বযাপািো্চিৎকাি্ভাচ্ছবই্মিচ্ছে্
ষগল।্লেথ্ষচষ্টািমফেও্ষবাধহয়্তত্িহত্ত্ব্ষদোচ্ছত্পািচ্ছতন্না,্অথচ্একসপ্তাহ্আচ্ছগ্
মতমনই্আিায়্আইচ্ছনি্ভয়্ষদমেচ্ছয়্মছচ্ছলন। 
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এিন্ অবস্থায়্ অপি্ বযমক্ত্ বলাি্ আচ্ছগই্ মনচ্ছজই্ ষদাষ্ স্বীকাি্ কিা্ ভাল্ নয়্ মক?্
অপচ্ছিি্িুে্ষথচ্ছক্োিাপ্কথা্ষশানাি্আচ্ছগ্আমসিাচ্ছলাচনাি্কথা্মনচ্ছজ্কাচ্ছন্ষশানা্
ভাল্তাই্না? 
  
অচ্ছনয্আপনাি্সম্বচ্ছন্ধ্ষেসব্োিাপ্কথা্ভাবচ্ছছ্বা্বলচ্ছত্চাইচ্ছছ্ষসগুচ্ছলাই্মনচ্ছজ্বচ্ছল্
ষফলুন-আি্ ষসো্ বচ্ছল্ ষফলুন্ অচ্ছনয্ তা্ বলাি্আচ্ছগই–আি্ এইভাচ্ছবই্ তাি্ পাচ্ছলি্
হাওয়া্ষকচ্ছড়্মনন।্এিন্কিচ্ছল্একশ্বাচ্ছি্মনিানব্বই্বািই্ষদেচ্ছবন্ষস্ষবশ্িহত্ব্
ষদমেচ্ছয়্ ক্ষিা্ কিাি্ পেথাচ্ছয়্ চচ্ছল্আসচ্ছব,্ মঠ্ক্ পুমলশমে্ ষেিন্আিাি্আি্ ষিচ্ছেি্
ষক্ষচ্ছত্র্কচ্ছিন। 
  
ফামদথনান্দ্ ওয়াচ্ছিন্ নাচ্ছি্ একজন্ কিামশথয়াল্ আমেথষ্ট্ একবাি্ বদচ্ছিজাজী্ একজন্
ষক্রতাচ্ছক্এই্ষকৌশচ্ছল্বশ্কচ্ছিন। 
  
মনচ্ছজি্ কামহনী্ বলচ্ছত্ মগচ্ছয়্ মতমন্ জানান্ ষে্ মবজ্ঞাপচ্ছনি্ আি্ প্রচাচ্ছিি্ কাচ্ছজ্ ছমব্
আঁকাি্সিয়্অতযন্ত্সতকথ্আি্মঠ্ক্থাকচ্ছত্হয়। 
  
মতমন্বচ্ছলন্:্ ‘মকছু্ মশে্সম্পাদক্চান্তাচ্ছদি্কাজ্সচ্ছে্সচ্ছেই্কচ্ছি্ষদওয়া্ষহাক।্
এিকি্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্অচ্ছনক্সিচ্ছয়ই্ভুল্হয়।্একজন্এিকি্মশে্সম্পাদকচ্ছক্আমি্
জানতাি্ মেমন্ ষছােচ্ছোচ্ছো্ ভুল্ ধচ্ছি্আনন্দ্ ষপচ্ছতন।্প্রায়ই্আমি্তাি্অমফস্ ষথচ্ছক্
অমত্ ষিচ্ছগ্ ষবমিচ্ছয়্ আসতাি,্ ষসো্ সিাচ্ছলাচনাি্ জনয্ নয়,্ বিিং্ তাি্ আক্রিচ্ছেি্
পিমতি্জচ্ছনযই।্সম্প্রমত্ওই্ভদ্রচ্ছলাকচ্ছক্আমি্েুব্দ্রুত্মকছু্কাজ্কচ্ছি্মদই।্মতমন্
হঠ্াৎ্আিায়্ ষেমলচ্ছফান্কচ্ছি্তাি্অমফচ্ছস্ ষেচ্ছত্বলচ্ছলন।্ মতমন্জানাচ্ছলন্ মকছু্ ভুল্
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হচ্ছয়চ্ছছ।্ আমি্ ষপৌঁছচ্ছতই্ মঠ্ক্ ো্ ষভচ্ছবমছলাি্ তাই্ ষদেলাি্ আি্ ভয়ও্ ষপলাি।্
ভদ্রচ্ছলাক্প্রায়্মক্ষপ্ত্অবস্থায়্আিাি্উপি্একহাত্মনচ্ছত্বতমি।্ষবশ্গিি্হচ্ছয়ই্মতমন্
বলচ্ছলন্আমি্এই্কচ্ছিমছ,্তাই্কচ্ছিমছ।্এতমদন্ো্মশচ্ছেমছলাি্ষসই্আমসিাচ্ছলাচনা্
কিািই্সুচ্ছোগ্আিাি্এচ্ছস্ষগল।্অতএব্আমি্বললাি্:্আপমন্ো্বলচ্ছছন্তা্সতয্
হচ্ছল্আিািই্ ভুল্হচ্ছয়চ্ছছ,্অপিাচ্ছধি্ষকান্ক্ষিা্ ষনই।্বহুঁকাল্ধচ্ছিই্আপনাি্জনয্
ছমব্আঁকমছ,্আিাি্জানা্উমচত্মছল;্আমি্অতযন্ত্লমজ্জত। 
  
মতমন্সচ্ছে্সচ্ছে্আিাি্পক্ষ্সিথথন্কিচ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছলন।্হযাঁ,্মঠ্কই্বচ্ছলচ্ছছা।্তচ্ছব্
ভুলো্এিন্মকছু্িািামক্নয়।্এ্হচ্ছলা্শুধু। 
  
‘আমি্ তাঁচ্ছক্ বাধা্ মদলাি,্ ষেচ্ছকান্ ভুচ্ছলই্ বাচ্ছজ্ েিচ্ আসচ্ছব,্ তাছাড়া্ এ্ অমত্
মবিমক্তকি।’ 
  
‘মতমন্মকছু্আবাি্বলচ্ছত্ষেচ্ছতই্বাধা্মদলাি।্আিাি্েুবই্ভাল্লাগমছল।্জীবচ্ছন্এই্
প্রথি্আমি্মনচ্ছজি্সিাচ্ছলাচনা্কিমছলাি্এ্আিাি্ভাচ্ছলাই্লাগমছল।‘ 
  
‘আিাি্আিও্সাবধান্হওয়া্উমচত্মছল,্আমি্বচ্ছল্চচ্ছলাি।্আপমন্আিায়্প্রচুি্কাজ্
ষদন,্আপমন্ষসিা্মজমনসই্চাইচ্ছবন।্তাই্সব্আবাি্আমি্নতুন্কচ্ছিই্এঁচ্ছক্ষদব।’ 
  
‘না!্ না!’্ মতমন্ বচ্ছল্ উঠ্চ্ছলন।্ ‘ষতািায়্আবাি্ একাজ্ কিচ্ছত্ মদচ্ছত্ পামি্ না,্ মতমন্
আিাি্কাচ্ছজি্প্রশিংসা্কচ্ছি্বলচ্ছলন,্সািানয্একেু্অদল্বদল্কিচ্ছলই্চলচ্ছব।্আিাি্
সািানয্ভুচ্ছল্ষকান্অথথ্ক্ষমত্হয়মন।্সািানয্বযাপাি–এচ্ছত্মচন্তাি্মকছু্ষনই।’ 
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মনচ্ছজচ্ছক্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছতই্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্সব্ িাগ্জল্ হচ্ছয়্ োয়।্ ষশষ্পেথন্ত্ মতমন্
আিায়্িধযােচ্ছভাচ্ছজ্মনচ্ছয়্ষগচ্ছলন।্আমি্মবদায়্ষনবাি্আচ্ছগ্আিাচ্ছক্মতমন্একো্ষচক্
আি্কমিশনও্মদচ্ছলন। 
  
ষবাকািাই্ষকবল্মনচ্ছজি্ভুল্সিথথন্কিচ্ছত্চায়্না–ষবমশি্ভাগ্ষবাকািাই্তাই্কচ্ছি।্
মকন্তু্ মনচ্ছজি্ ভুল্ ষিচ্ছন্ মনচ্ছত্ িহত্বই্ প্রকাশ্ পায়্ আি্ তাচ্ছত্ কাজও্ হয়।্ একো্
উদাহিে্িােমছ।্ইমতহাচ্ছস্িবােথ্লী’ষয়ি্সম্বচ্ছন্ধ্িচ্ছয়চ্ছছ্ষে্মতমন্ষে্ভাচ্ছব্ষগমেসবাগথ্
আক্রিচ্ছেি্ বযথথতা্ মনচ্ছজি্ কাঁচ্ছধ্ ষনন্ ষসকথাি্ তুলনা্ ষনই,্ তাচ্ছত্ মতমন্ অমত্ িহৎ্
হচ্ছয়ই্আচ্ছছন।্এ্বযথথতা্আচ্ছস্মপচ্ছকচ্ছেি্আক্রিচ্ছে। 
  
পমশ্চিী্দুমনয়ায়্মপচ্ছকচ্ছেি্আক্রিে্হচ্ছয়্আচ্ছছ্সবচ্ছচচ্ছয়্দশথনীয়্আি্আশ্চেথজনক্ষকান্
আক্রিে।্মপচ্ছকে্মনচ্ছজ্মছচ্ছলন্অতযন্ত্রূপবান।্তাঁি্িাথাি্পাচ্ছশ্ঢল্নািচ্ছত্ষথাকা্
ষথাকা্ চুল,্ প্রায়্ কাঁধ্ অবমধ্ নািচ্ছতা্ ষস্ চুল।্ ইতামল্আক্রিচ্ছেি্ সিয়্ ষনচ্ছপামলয়ন্
ষেিকি্কিচ্ছতন্ মপচ্ছকেও্ষতিমন্ েুিচ্ছক্ষচ্ছত্র্ ষিাজই্ ষপ্রিপত্র্ মলেচ্ছতন।্ষসনাবামহনীি্
প্রচ্ছতযচ্ছকই্মবনা্প্রমতবাচ্ছদ্ষিচ্ছন্চলচ্ছতা্তাঁি্আচ্ছদশ। 
  
মপচ্ছকচ্ছেি্ষসনাবামহনী্শক্রবুযহ্আক্রিে্কিাি্জনয্এমগচ্ছয়্চলচ্ছতই্আচিকা্শত্রুপক্ষ্
লুকচ্ছনা্জায়গা্ষথচ্ছক্ওই্ষসনাবামহনীচ্ছক্আক্রিে্কচ্ছি্মছন্নমভন্ন্কচ্ছি্ষদয়।্মপচ্ছকচ্ছেি্
পাঁচ্ হাজাি্ ষসনাি্প্রায়্পাঁচভাচ্ছগি্চাি্ভাগই্তাচ্ছত্ধ্বিংস্হচ্ছয়্োয়।্সািানয্ ভুচ্ছল্
আি্অসতকথতাি্ফচ্ছলই্এিন্িািামক্বযাপাি্ চ্ছে্োয়। 
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মপচ্ছকচ্ছেি্এই্আক্রিে্ইমতহাচ্ছস্ষসানাি্অক্ষচ্ছিই্ষলো্আচ্ছছ-বীিত্বপূেথ্ষে্সিংগ্রাচ্ছিি্
তুলনা্ষনই।্লী্বযথথ্হচ্ছলন্এইভাচ্ছবই।্উত্তচ্ছি্এগুচ্ছনাি্পথ্মছল্না–দমক্ষচ্ছেি্অবস্থাও্
তাই। 
  
লী্ মনদারুে্ ষশাকাহত্আি্ দুিঃমেত্ হচ্ছলন।্ মতমন্ সচ্ছে্ সচ্ছেই্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ ষজফািসন্
ষেমভচ্ছসি্কাচ্ছছ্পদতযাগ্পত্র্পামঠ্চ্ছয়্ মদচ্ছলন।্ মতমন্তাচ্ছত্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্তাি্জায়গায়্
একজন্তরুে্আি্ষোগয্বযমক্তচ্ছকই্ষেন্মনচ্ছয়াগ্কিা্হয়।্লী্েমদ্মপচ্ছকচ্ছেি্বযথথতাি্
জনয্কাউচ্ছক্ষদাষাচ্ছিাপ্কিচ্ছত্চাইচ্ছতন্তাহচ্ছল্ষসিকি্সুচ্ছোগ্ মতমন্প্রচুি্ষপচ্ছতন।্
তাি্ মনচ্ছচি্ মকছু্ ষসনাপমতিাই্ বযথথ্ হন।্ ষ াড়সওয়াি্ বামহনী্ পদামতক্ বামহনীচ্ছক্
সাহােয্কিচ্ছত্সিয়িত্আচ্ছসমন।্এচ্ছতই্ভুল্িািামক্হচ্ছয়্ওচ্ছঠ্। 
  
মকন্তু্লী্মছচ্ছলন্িহৎ,্মতমন্অপিচ্ছক্ষদাষাচ্ছিাপ্কচ্ছিনমন।্মপচ্ছকচ্ছেি্হতাবমশষ্ট,্িক্তাক্ত্
বামহনী্মফচ্ছি্আসচ্ছতই্লী্স্বয়িং্তাচ্ছদি্অভযথথনা্জামনচ্ছয়্বচ্ছলন,্এ্ষদাষ্আিাি,্আিাি্
মনচ্ছজি্ষদাচ্ছষই্এেুচ্ছি্আিাচ্ছদি্পিাজয়্হচ্ছয়চ্ছছ।’ 
  
ইমতহাচ্ছস্েুব্কি্ষসনাপমতিই্এিন্স্বীকাচ্ছিামক্ত্কিাি্সাহস্ষদো্ষগচ্ছছ। 
  
এলবােথ্হাভােথ্এিন্ধিচ্ছনি্একজন্ষলেক্মছচ্ছলন্ষে্একো্জামতচ্ছকই্প্রায়্কাঁমপচ্ছয়্
তুলচ্ছতন্তাঁি্ ষলোয়।্তাঁি্ ষলোি্ ষোঁচায়্অচ্ছনচ্ছকি্িচ্ছধযই্অসচ্ছন্তাষ্জাগচ্ছতা।্ মকন্তু্
হাভােথ্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্তাঁি্চিৎকাি্বযবহাচ্ছিি্গুচ্ছে্শত্রুচ্ছকও্বনু্ধ্কচ্ছি্তুলচ্ছতন। 
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ষেিন্ একো্ উদাহিে্ মদমে্ :্ একবাি্ এক্ কু্রি্ পাঠ্ক্জানান্ ষে্ মতমন্ হাভাচ্ছেথি্
িচ্ছতি্সচ্ছে্একিত্নন।্ মতমন্হাভােথচ্ছক্নানা্ মবচ্ছশষচ্ছে্ ভূমষত্কচ্ছিন।্হাভােথ্ মকন্তু্
এি্জবাব্মদচ্ছলন্এইভাচ্ছব্: 
  
‘মচন্তা্কচ্ছি্ষদেলাি,্আিাি্মনচ্ছজি্িত্ষলোোি্সচ্ছে্ষিচ্ছল্না।্আচ্ছগ্ো্সব্মলচ্ছেমছ্
আজ্ষসগুচ্ছলা্আিাি্অচ্ছনকচ্ছক্ষচ্ছত্রই্পছন্দ্হয়্না।্আমি্আনমন্দত্ষে্আপমন্ষলোমে্
মনচ্ছয়্ ষভচ্ছবচ্ছছন।্ভমবষযচ্ছত্এমদচ্ছক্এচ্ছল্একবাি্আিাি্এোচ্ছন্েমদ্আচ্ছসন্তাহচ্ছল্
ষলোমে্মনচ্ছয়্আচ্ছলাচনাও্কিা্োচ্ছব।্দূি্ষথচ্ছকই্হাত্বামড়চ্ছয়্মদমে।  
আপনাি্মবশ্বস্ত….।  
এিকি্বযবহাি্মেমন্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্তাচ্ছক্মকই্বা্বলচ্ছবন? 
  
েেন্আিাচ্ছদি্কথা্মঠ্ক্হয়্তেন্অপিজনচ্ছক্ষকৌশলী্পচ্ছথ্মনচ্ছজি্িচ্ছতি্অনুসাচ্ছিই্
কিচ্ছত্ হচ্ছব–আি্ আিাচ্ছদি্ েেন্ ভুল্ হচ্ছব–ষসো্ আশ্চেথজনকভাচ্ছব্ প্রায়ই্ হয়–তেন্
আসুন্মনচ্ছজচ্ছদি্ভুল্দ্রুত্স্বীকাি্কচ্ছি্ষফমল।্এই্ষকৌশচ্ছল্ষে্ষকবল্দ্রুত,্ফল্ষদচ্ছব্
তাই্ নয়্ মবশ্বাস্ করুন্ এচ্ছত্ েুব্ িজাও্ পাচ্ছবন্ আি্ ষসো্ আমসিথথচ্ছনি্ ষচচ্ছয়ও্
ভাচ্ছলা। 
  
প্রাচীন্ ষসই্প্রবাদো্ িচ্ছন্িােচ্ছবন্ :্ ‘লড়াই্কচ্ছি্েচ্ছথষ্ট্পাচ্ছবন্না,্ বিিং্নিি্হচ্ছল্
আশাতীতই্ষপচ্ছত্পািচ্ছবন।‘ 
  
অতএব্েমদ্অপিচ্ছক্মনচ্ছজি্িচ্ছত্আনচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্৩নিং্মনয়িো্িচ্ছন্িােচ্ছবন্: 
  
‘েমদ্আপমন্ভুল্কচ্ছিন,্তাড়াতামড়্ষবশ্আন্তমিকভাচ্ছবই্স্বীকাি্করুন।‘ 
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এর্য়াদশ পতির্ছেদ 
শুভবুমিি্পথ্ধচ্ছি 

  
আপনাি্কেনও্িাগ্হচ্ছল্অনযচ্ছক্দুচাি্কথা্শুমনচ্ছয়্ষদন্আি্তাচ্ছতই্আপনাি্িচ্ছনি্
ভাি্লা ব্ হচ্ছয়্ োয়।্ মকন্তু্ োচ্ছক্ ষশানাচ্ছলন্তাি্ িচ্ছনি্ভাবো্ ষকিন্ হয়?্ ষস্ মক্
আপনাি্ িত্আনন্দ্পাচ্ছব?্আপনাি্ ওই্কলহমপ্রয়তা,্ মক্ষপ্তভেী্ মক্ তাচ্ছক্আপনাি্
িতবাদ্ষিচ্ছন্মনচ্ছত্সাহােয্কিচ্ছব? 
  
‘আপমন্েমদ্আিাি্ মদচ্ছত্  ুমস্পামকচ্ছয়্আচ্ছসন’,্উচ্ছরা্উইলসন্একবাি্বচ্ছলমছচ্ছলন,্
তাহচ্ছল্কথা্মদচ্ছত্পামি্আিাচ্ছকও্দুগুে্বতমি্ষদেচ্ছত্পাচ্ছবন।্মকন্তু্এি্বদচ্ছল্আপমন্
েমদ্এচ্ছস্বচ্ছলন,্আসুন,্ বচ্ছস্আচ্ছলাচনা্কিা্ োক,্আি্আিাচ্ছদি্িতমবচ্ছিাধ্ হচ্ছল,্
আসুন্ জানাি্ ষচষ্টা্ কমি্ আিাচ্ছদি্ িতমবচ্ছিাধ্ ষকন।্ এচ্ছত্ আিিা্ ষদেচ্ছত্ পাচ্ছবা্
আিাচ্ছদি্ িচ্ছধয্ ষে্ িতমবচ্ছিাধ্আচ্ছছ্ তা্ েুবই্ কি।্ ষদো্ োচ্ছব।্ অমধকািংশ্ ষক্ষচ্ছত্রই্
আিিা্একিত।্শুধু্আিাচ্ছদি্েমদ্একেু্বধেথ্আি্ইচ্ছে্থাচ্ছক্তাহচ্ছল্একিত্হচ্ছত্
অসুমবধা্ষনই। 
  
উচ্ছরা্উইলসচ্ছনি্এই্বক্তচ্ছবযি্সচ্ছে্জন,্ মে,্িকচ্ছফলাি্জুমনয়চ্ছিি্ষচচ্ছয়্আি্ষবমশ্
ষকউ্একিত্হনমন।্ষসো্১৯১৫্সাল,্িকচ্ছফলাি্মছচ্ছলন্কচ্ছলািাচ্ছোি্সবচ্ছচচ্ছয়্ ৃমেত্
িানুষ!্ আচ্ছিমিকাি্ মশেজগচ্ছতি্ ইমতহাচ্ছস্ সবচ্ছচচ্ছয়্ িক্তাক্ত্ এক্ ধিথ ে্ দুবছি্ ধচ্ছি্
ভয়ঙ্কি্ হচ্ছয়্ উচ্ছঠ্মছল।্ কচ্ছলািাচ্ছোি্ কলহমপ্রয়্ শ্রমিকিা্ কচ্ছলািাচ্ছো্ ষলৌহ্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্
কাচ্ছছ্ অমতমিক্ত্ িজুমি্ দামব্ কচ্ছি্ চচ্ছলমছল।্ িকচ্ছফলাি্ ওই্ প্রমতষ্ঠান্ পমিচালনা্
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কিচ্ছতন।্বহু্সম্পমত্ত্এচ্ছত্ধ্বিংস্হয়,্ বসনযবামহনীচ্ছকও্োকচ্ছত্হয়।্প্রচুি্িক্তপাত্
 চ্ছে,্ধিথ েীচ্ছদি্ষদহ্গুমলচ্ছত্ঝাঁঝিা্হচ্ছয়্োয়। 
  
এই্ িকি্ সিচ্ছয়,্আকাশ্ বাতাস্ েেন্  ৃোয়্আেন্ন্ িকচ্ছফলাি্ ধিথ মেচ্ছদি্ মনচ্ছজি্
িচ্ছত্ আনচ্ছত্ চাইমছচ্ছলন।্ আি্ মতমন্ তা্ ষপচ্ছিও্ মছচ্ছলন।্ মকভাচ্ছব?্ ষসই্ কামহনীই্
এোচ্ছন্ বলমছ।্ কচ্ছয়ক্ সপ্তাহ্ বনু্ধত্ব্ কচ্ছি্ িকচ্ছফলাি্ ধিথ মেচ্ছদি্ প্রমতমনমধচ্ছদি্ কাচ্ছছ্
বকৃ্ততা্ মদচ্ছলন।্ ষসই্ বকৃ্ততাচ্ছক্ অচ্ছনক্ অচ্ছথথই্ একো্ অপূবথ্ সৃমষ্ট্ বলা্ ষেচ্ছত্ পাচ্ছি।্
এচ্ছত্গুরুত্বপূেথ্ফলাফল্পাওয়া্োয়।্এচ্ছত্িকচ্ছফলাচ্ছিি্চািপাচ্ছশ্ষে্ ৃোি্বাতাবিে্
বতমি্হচ্ছয়মছল্ষসই্ভাবমে্সমূ্পেথ্দূি্হচ্ছয়্োয়।্এি্ফচ্ছল্তাি্মকছু্আবাি্স্তাবকও্
জুচ্ছে্ষগল।্এচ্ছত্এিন্সুন্দি্বনু্ধত্বপূেথভাচ্ছব্সব্বলা্হচ্ছয়মছল্ষে,্ধিথ মেিা্ষে্িজুমি্
বৃমিি্িচ্ছধয্ওই্িক্তাক্ত্পচ্ছথ্লড়াই্কচ্ছিমছল্ ষস্সম্পচ্ছকথ্উচ্চবাচয্না্কচ্ছিই্কাচ্ছজ্
ষোগদান্কিল। 
  
মনচ্ছচ্ ষসই্ অপূবথ্ বকৃ্ততাি্ ষগাড়ামে্ উিৃত্ কিমছ।্ লক্ষ্ কিচ্ছবন্ কীভাচ্ছব্ এো্ ক্রিশ্
বনু্ধচ্ছত্বি্আচ্ছলা্ছড়াচ্ছত্শুরু্কচ্ছিমছল। 
  
িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ িকচ্ছফলাি্ োচ্ছদি্ সািচ্ছন্ কথা্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ ষসইসব্ িানুষ্ কচ্ছয়কমদন্
আচ্ছগ্ তাঁচ্ছক্ একো্ েক্আচ্ছপল্ গাচ্ছছ্ গলায়্ ফাঁস্ মদচ্ছয়্ িািাি্ কথা্ বচ্ছলমছল।্ তা্
সচ্ছত্তও্িকচ্ছফলাি্ো্বযবহাি্কচ্ছিন্তাি্ষচচ্ছয়্ভাল্মকছু্আি্আশা্কিা্োয়্না–মতমন্
ষেন্ একদল্ ষস্বোচ্ছসবক্ োক্তাচ্ছিি্ সভায়্ কথা্ বলচ্ছছন।্ তাঁি্ বকৃ্ততায়্ পাওয়া্ োয়্
এিন্ সব্ কথা,্ ষেিন–এোচ্ছন্আসচ্ছত্ ষপচ্ছি্আমি্ গমবথত্ ষবাধ্ কিমছ।্ আপনাচ্ছদি্
বামড়চ্ছত্ মগচ্ছয়,্আপনাচ্ছদি্স্ত্রী্ ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়চ্ছদি্সচ্ছে্পমিমচমত্ হচ্ছয়,্আমি্এোচ্ছন্আজ্
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অপমিমচত্অবস্থায়্আমস্মন,্আমি্এচ্ছসমছ্বনু্ধ্মহচ্ছসচ্ছব্পািস্পমিক্বনু্ধত্ব,্সাধািে্স্বাথথ্
আি্আপনাচ্ছদি্দয়াচ্ছতই্আমি্এোচ্ছন্এচ্ছসমছ। 
  
‘এ্আিাি্জীবচ্ছনি্এক্স্মিেীয়্মদন’,্িকচ্ছফলাি্শুরু্কচ্ছিন্এইভাচ্ছব।্জীবচ্ছন্এই্
প্রথি্ এই্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ কিথচািীচ্ছদি্ প্রমতমনমধ,্ অমফসাি্আি্ সুপামিচ্ছন্টচ্ছেন্টচ্ছদি্ সচ্ছে্
সাক্ষাচ্ছতি্সুচ্ছোগ্ষপলাি।্আমি্আপনাচ্ছদি্কথা্মদচ্ছত্পামি্আমি্এোচ্ছন্এচ্ছস্আজ্
গমবথত্আি্েতমদন্ষবঁচ্ছচ্থাকব্ততমদন্একথা্আমি্িচ্ছন্িােব।্এই্সভা্েমদ্িাত্র্
দু’সপ্তাহ্আচ্ছগ্অনুমষ্ঠত্হচ্ছতা্তাহচ্ছল্আমি্এোচ্ছন্থাকচ্ছল্িাত্র্কচ্ছয়কজনচ্ছকই্ষবাধহয়্
মচনচ্ছত্ পািতাি।্ দমক্ষচ্ছেি্ কয়লােমন্ অঞ্চচ্ছলি্ সিস্ত্ মশমবিগুমল্ গত্ সপ্তাচ্ছহ্ ভ্রিে্
কিাি্ সুচ্ছোগ্ পাওয়ায়্ একিাত্র্ োিা্ মছল্ না্ তািা্ ছাড়া,্ বযমক্তগতভাচ্ছব্ সিস্ত্
প্রমতমনমধচ্ছদি্ সচ্ছে্ আলাপ্ কচ্ছি্ আিিা্ এোচ্ছন্ অপমিমচত্ অবস্থায়্ আমসমন,্ এচ্ছসমছ্
বনু্ধভাচ্ছব।্আি্ এই্ পািস্পমিক্ বনু্ধচ্ছত্বি্ িচ্ছধযই্আমি্ েুমশ্ ষে্আিাচ্ছদি্ সব্ িকি্
সিসযাি্মবষচ্ছয়্আচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্পািব। 
  
ষেচ্ছহতু্এমে্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্অমফসাি্এবিং্কিথচামি্প্রমতমনমধচ্ছদি্সভা,্অতএব্আপনাচ্ছদি্
অনুগ্রচ্ছহই্আমি্ এোচ্ছন্ এচ্ছসমছ,্ ষেচ্ছহতু্আমি্ এি্ ষকানমে্ হওয়াি্ িত্ ষসৌভাগযবান্
হচ্ছত্ পামিমন।্ তা্ সচ্ছত্ত্বও্ আমি্ অনুভব্ কমি্ আমি্ আপনাচ্ছদি্ সচ্ছে্ অন্তিেভাচ্ছবই্
জমড়ত,্ষেচ্ছহতু্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্আমি্িচ্ছকি্িামলক্আি্অিংশীদািচ্ছদি্পচ্ছক্ষ্এচ্ছসমছ। 
  
শত্রুচ্ছদি্বনু্ধ্কচ্ছি্ষতালাি্জনয্এই্ষকৌশলো্মক্চিৎকাি্ষকান্উদাহিে্নয়?্ধরুন্
িকচ্ছফলাি্েমদ্অনয্ষকান্পথ্মনচ্ছতন?্ধরুন্মতমন্শ্রমিকচ্ছদি্সচ্ছে্তকথ্জুচ্ছড়্ মদচ্ছয়্
তাচ্ছদি্িািামক্বাস্তব্ েনাগুচ্ছলা্তাচ্ছদি্সািচ্ছন্ষিচ্ছল্ধিচ্ছতন?্ধিা্োক্মতমন্তাি্
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কথাবাতথায়্তাচ্ছদি্ইমেত্কিচ্ছতন্তাচ্ছদি্ ভুল্হচ্ছে।্এোও্ধরুন্তকথশাস্ত্র্অনুোয়ী্
মতমন্প্রিােও্কিচ্ছত্পািচ্ছলন্তাচ্ছদি্ ভুল্হচ্ছয়চ্ছছ,্তাহচ্ছল্ মক্ েচ্ছতা?্এচ্ছত্জন্মাত্
আিও্ষক্রাধ,্আিও্ ৃো্আিও্মবচ্ছিামধতা। 
  
আপনাি্প্রমত্ েমদ্ ষকান্ িানুচ্ছষি্ভাচ্ছলা্ ধািো্ থাচ্ছক,্তাহচ্ছল্কেনই্আপমন্তাচ্ছক্
মনচ্ছজি্িত্ ষকান্তকথশাচ্ছস্ত্রি্সাহাচ্ছেযই্আনচ্ছত্পািচ্ছবন্না।্ধিকদানকািী্ বাবা-িা,্
হুকুিকািী্ িামলক্আি্ স্বািী্ বা্  যান যাচ্ছন্ স্ত্রীচ্ছদি্ ষবাঝা্ দিকাি্ ষে্ িানুষ্ কেনই্
তাচ্ছদি্িন্বদলাচ্ছত্চায়্না।্তাচ্ছদি্ষকানভাচ্ছবই্ষজাি্কচ্ছি্আপনাি্বা্আিাি্িচ্ছতি্
বশবতথী্কিা্োচ্ছব্না।্মকন্তু্বনু্ধত্বপূেথ্নম্র্বযবহাি্কিচ্ছল্তাচ্ছদি্হয়চ্ছতা্মকছুো্নিনীয়্
কিচ্ছত্পািা্োচ্ছব। 
  
মঠ্ক্এই্কথাোই্প্রায়্একশ্বছি্আচ্ছগ্বচ্ছলমছচ্ছলন্আব্রাহাি্মলঙ্কন্: 
  
‘এো্একো্পুিচ্ছনা্প্রবাদ্ষে,্এক্গযালন্দুগথন্ধ্পদাচ্ছথথ্েত্িামছ্এচ্ছস্বচ্ছস্তাি্ষচচ্ছয়্
ষঢি্ষবমশ্বচ্ছস্এক্ষফাঁো্িধুি্উপি।্অতএব্িানুচ্ছষি্ষক্ষচ্ছত্রও্এো্সমতয।্আপমন্
েমদ্ষকান্িানুষচ্ছক্আপনাি্িচ্ছতি্বশবতথী্কিচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্প্রথচ্ছিই্তাচ্ছক্বুমঝচ্ছয়্
মদন্ আপমন্ তাি্ প্রকত্ বনু্ধ।্ এি্ িচ্ছধযকাি্ এক্ ষফাঁো্ িধুই্ তাি্ হৃদয়্ আকষথে্
কিচ্ছব।্আি্এোই্তাি্হৃদচ্ছয়্ষপৌঁছবাি্একিাত্র্পথ। 
  
বযবসায়ীিা্আজ্ বুঝচ্ছত্পািচ্ছছন্ধিথ েীচ্ছদি্সচ্ছে্বনু্ধি্িত্বযবহাি্কিচ্ছল্আচ্ছেচ্ছি্
কাজ্ ষদয়।্ ষেিন্ উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব,্ ষহায়াইে্ ষিােিকাি্ ষকাম্পামনি্আড়াই্ হাজাি্
কিথচামি্েেন্িাইচ্ছন্বাড়াচ্ছনাি্দাবীচ্ছত্ধিথ ে্কচ্ছি,্ষসই্ষকাম্পামনি্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্িবােথ্
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এফ,্ ব্ল্যাক্ কেনই্ তাচ্ছদি্ সম্পচ্ছকথ্ ষকান্ মনন্দাবাদ্ কচ্ছিনমন্ বা্ ভীমত্ প্রদশথন্ বা্
কমিউমনষ্ট্আেযাও্ষদনমন।্বিিং্ মতমন্ধিথ েীচ্ছদি্প্রশিংসাই্কচ্ছিন।্ মতমন্ক্লীভলযাচ্ছেি্
েবচ্ছিি্ কাগচ্ছজ্ একো্ মবজ্ঞাপন্ প্রচাি্ কচ্ছি্ জানান,্ মক্ শামন্তপূেথ্ পচ্ছথই্ না্ তািা্
তাচ্ছদি্কাচ্ছজি্েন্ত্র্নামিচ্ছয়্ষিচ্ছেচ্ছছ।্ধিথ েী্পাহািাদািচ্ছদি্একেু্আচ্ছয়সী্হচ্ছত্ষদচ্ছে্
মতমন্ তাচ্ছদি্ কচ্ছয়ক্ েজন্ ষবসবল্ বযাে্ আি্ দস্তানা্ মকচ্ছন্ মদচ্ছয়্ ফাঁকা্ এক্ িাচ্ছঠ্্
তাচ্ছদি্ষেলচ্ছত্আহ্বান্জানান। 
  
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ব্ল্যাচ্ছকি্ওই্বনু্ধত্বপূেথ্বযবহাচ্ছিি্ফচ্ছল্ো্হয়্তাই্হচ্ছয়মছল–তাচ্ছত্অচ্ছনচ্ছকই্
তাঁি্ বনু্ধ্ হচ্ছয়্পচ্ছড়।্এিপচ্ছিই্ধিথ েীিা্ঝাঁো,্ বুরুশ্এচ্ছন্কািোনা্ সাফাই্কিচ্ছত্
শুরু্কিচ্ছলা।্একবাি্বযাপািো্ভাবুন!্ধিথ েীিা্ষবমশ্িাইচ্ছন্আি্ইউমনয়চ্ছনি্স্বীকৃমত্
দাবী্ কচ্ছিও্ কািোনা্ সাফাই্ শুরু্ কচ্ছিচ্ছছ।্ আচ্ছিমিকাি্ শ্রমিক্ ধিথ চ্ছেি্ ইমতহাচ্ছস্
এিন্ বযাপাি্আি্ ষকানমদনই্ ষশানা্ োয়মন।্এক্সপ্তাচ্ছহি্ িচ্ছধযই্ মিেিাে্ হচ্ছয়্সব্
ঝাচ্ছিলা্দূি্হচ্ছলা–ষকানিকি্িচ্ছনািামলনয্বা্মবচ্ছিষ্ছাড়াই্এো্হয়। 
  
েযামনচ্ছয়ল্ওচ্ছয়বিাি,্ মেমন্ ষদবতাি্ িত্ সুপুরুষ্ মছচ্ছলন্আি্ মজচ্ছহাভাি্ িতই্কথা্
বলচ্ছতন,্ মতমন্ মছচ্ছলন্একজন্অমত্ মবেযাত্আি্সফল্আইনমবদ।্তা্সচ্ছত্ত্বও্ মতমন্
সওয়াল্কিচ্ছতন্এই্িকি্বনু্ধত্বপূেথ্পচ্ছথ্:্ ‘এো্জুিীচ্ছদি্ মবচাি্কচ্ছি্ষদেচ্ছত্হচ্ছব,্
অথবা্ ‘ভদ্রিচ্ছহাদচ্ছয়িা্ এই্ বযাপািমে্ ষভচ্ছব্ ষদেচ্ছল্ ষবাধহয়্ ভাল্ হয়,্ বা্ এই্
বযাপািগুমল্আশাকমি্আপনাচ্ছদি্ ষেয়াল্ থাকচ্ছব’,্ বা্আপনাচ্ছদি্ িনুষযচমিত্র্ সম্পচ্ছকথ্
জ্ঞাচ্ছনি্জচ্ছনয্ মনশ্চয়ই্এই্ েনাগুমলি্গুরুত্ব্অনুধাবন্কিচ্ছবন।্ষকানিকি্ষজাি্বা্
চাপ্মদচ্ছয়্নয়।্মনচ্ছজি্িতািত্ষকানবাচ্ছিই্মতমন্অপচ্ছিি্উপি্চামপচ্ছয়্মদচ্ছত্চানমন।্
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ওচ্ছয়বিাি্কাচ্ছজ্লাগান্তাঁি্শান্ত,্বনু্ধত্বপূেথ্ভেীচ্ছকই,্আি্তাই্তাঁচ্ছক্েযামতিান্হচ্ছয়্
উঠ্চ্ছত্সাহােয্কচ্ছি। 
  
আপনাচ্ছক্কেনও্হয়চ্ছতা্ষকান্ধিথ ে্িীিািংসাি্জনয্বা্ষকান্জুিীচ্ছক্মকছু্ষবাঝাচ্ছনাি্
জনয্ ষেচ্ছত্হচ্ছব্না,্তচ্ছব্আপমন্হয়চ্ছতা্আপনাি্বামড়ভাড়া্কিাচ্ছত্চাইচ্ছত্পাচ্ছিন।্
তাচ্ছত্মক্এই্বনু্ধত্বপূেথ্বযবহাি্কাচ্ছজ্আসচ্ছব?্আসুন্ষসোই্একবাি্ষদো্োক। 
  
ও.্এল.্ঐব্একজন্ইমিমনয়াি।্মতমন্তাঁি্ভাড়া্কিাচ্ছত্ষচচ্ছয়মছচ্ছলন।্মকন্তু্তাঁি্ষবশ্
ভাচ্ছলািতই্ জানা্ মছল্ তাঁি্ বামড়ওয়ালামে্ ষবশ্ ষপাড়্ োওয়া্ িানুষ।্ মিিঃ্ ঐব্
মলচ্ছেমছচ্ছলন্ষে্কথা্মতমন্আিাি্প্লাচ্ছন্বচ্ছলন,্আমি্তাঁচ্ছক্মলচ্ছেমছলাি্ষে্আিাি্লীজ্
ষশষ্ হওয়াি্ সচ্ছে্ সচ্ছেই্আিাি্ এযাপােথচ্ছিন্ট্ ষছচ্ছড়্ ষদব।্ আসল্ সতযো্ হল্আমি্
ছাড়চ্ছত্ ইেুক্ মছলাি্ না।্ ভাড়া্ েমদ্ কিাচ্ছনা্ োয়।্আমি্ ষথচ্ছক্ ষেচ্ছতই্ চাইমছলাি।্
তচ্ছব্অবস্থাো্মনিাশবযিকই্মছল।্বামক্ভাড়ামেয়ািা্ষচষ্টা্কচ্ছিও্বযথথ্হয়।্প্রচ্ছতযচ্ছকই্
আিায়্জানায়্ষে্ওই্িামলচ্ছকি্সচ্ছে্কথা্বলাই্শক্ত।্মকন্তু্আমি্মনচ্ছজচ্ছক্বললাি্:্
‘আমি্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্বযবহাচ্ছিি্ ষকৌশল্ মশচ্ছেমছ,্বযাপািো্ ওঁিই্উপি্কাচ্ছজ্লাগাচ্ছত্
ষচষ্টা্কিব।্ষদেচ্ছত্হচ্ছব্ফল্মক্হয়। 
  
মতমন্আি্তাি্ষসচ্ছক্রোমি্আিাি্মচমঠ্্ষপচ্ছয়ই্ষদো্কিচ্ছত্এচ্ছলন।্আমি্তাচ্ছদি্চামলথ্
ষশায়াচ্ছবি্ কায়দাচ্ছতই্ দিজাি্ সািচ্ছন্ অভযথথনা্ জানালাি।্ বলচ্ছত্ ষগচ্ছল্ তাচ্ছদি্
অভযথথনাি্ষজায়াচ্ছি্ভামসচ্ছয়্মদলাি।্আমি্একবািও্বললাি্না্ভাড়া্বড়্ষবমশ।্আমি্
শুরু্ কিলাি্ তাঁি্ বামড়ো্ কত্ আিাচ্ছিি্ এই্ কথা্ বচ্ছলই।্ মবশ্বাস্ করুন্ আমি্
সহৃদয়তাি্ সচ্ছে্ আন্তমিক্ প্রশিংসা্ কিলাি,্ বামড়ো্ মতমন্ ষেভাচ্ছব্ ষিচ্ছেচ্ছছন্ তাি্
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প্রশিংসাও্কিলাি।্আমি্বললাি্আিও্একবছি্আিাি্থাকাি্ইচ্ছে্মছল্মকন্তু্আিাি্
সািথথয্ষনই। 
  
‘ষকান্ ভাড়াচ্ছেি্ কাছ্ ষথচ্ছক্ এিন্ অভযথথনা্ পাচ্ছবন্ মতমন্ ষিাচ্ছেও্আশা্ কচ্ছিন্ মন।্
একজন্ ষচৌেো্ মচমঠ্্ মলচ্ছেমছল।্ তাি্ কচ্ছয়কো্আবাি্ িীমতিত্ অপিানজনক।্আি্
একজন্মলচ্ছেমছচ্ছলন্লীজ্ষছচ্ছড়্ষদচ্ছবন্মতমন্েমদ্না্উপচ্ছিি্তলায়্ভাড়ামেয়াি্নাক্
োকা্ বন্ধ্ না্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন।্ আপনাি্ িত্ ভদ্র্ ভাড়াচ্ছে্ পাওয়া্ অতযন্ত্ আনচ্ছন্দি’্
ভদ্রচ্ছলাক্বলচ্ছলন।্এিপি্আমি্না্চাইচ্ছতই্মতমন্আিাি্ভাড়া্মকছুো্কমিচ্ছয়্মদচ্ছলন।্
আমি্আিও্চাইমছলাি,্তাই্একো্োকাি্অঙ্ক্বলচ্ছতই্মতমন্মবনা্প্রমতবাচ্ছদ্তা্ষিচ্ছন্
মনচ্ছলন। 
  
মতমন্মবদায়্ষনবাি্সিয়্হঠ্াৎ্মফচ্ছি্দাঁমড়চ্ছয়্মজজ্ঞাসা্কিচ্ছলন,্আপনাি্ ি্মক্িকি্
সাজাচ্ছল্ভাচ্ছলা্হয়? 
  
আমি্েমদ্অনয্ভাড়াচ্ছেচ্ছদি্ষকৌশচ্ছল্ভাড়া্কিাবাি্ষচষ্টা্কিতাি,্তাহচ্ছল্আমি্মনমশ্চত্
ষে্ অনযিা্ ষেিন্ বযথথ্ হচ্ছয়চ্ছছন্ আমিও্ তাই্ হতাি।্ আিাি্ মনমদথষ্ট্ ওই্ বনু্ধত্বপূেথ,্
সহানুভূমতসম্পন্ন,্প্রশিংসািয়্কথাি্জচ্ছনযই্জয়ী্হলাি। 
  
আি্একো্ উদাহিে্ মদমে।্এবাি্একজন্ িমহলাি্ বযাপাি।্ মতমন্ লঙ্আইলযাচ্ছেি্
গাচ্ছেথন্মসমেি্নািী্সািামজক্এক্িমহলা,্নাি্মিচ্ছসস্েচ্ছিাথী্ষে। 
  
মিচ্ছসস্ ষে্ মলচ্ছেমছচ্ছলন,্ ‘আমি্ সম্প্রমত্ মকছু্ বনু্ধচ্ছক্ এক্ ষভাজসভায়্ মনিন্ত্রে্ কমি।্
কাজো্ আিাি্ পচ্ছক্ষ্ েুবই্ জরুিী্ মছল।্ আমি্ সব্ মকছু্ ভালভাচ্ছব্ মিেুক্ তাই্
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চাইমছলাি।্তাই্নািকিা্ষহাচ্ছেচ্ছলি্প্রধান্পাঁচক্এমিলচ্ছকই্আিায়্সাহােয্কিাি্জনয্
লাগাতাি।্মকন্তু্এবাি্ষস্আিায়্েুমবচ্ছয়্মদল।্এমিলচ্ছক্ষকাথাও্ষপলাি্না।্ষভাজো্
ষিাচ্ছেই্ভাচ্ছলা্হচ্ছলা্না।্ষস্শুধু্একজন্পমিচ্ছবশনকািীচ্ছক্পামঠ্চ্ছয়মছল্কাচ্ছজি্জনয।্
ষলাকোি্ প্রথি্ ষশ্রেীি্ কাচ্ছজ্ ষকান্ অমভজ্ঞতাই্ মছল্ না।্ ষস্ আিাি্ প্রধান্ িানী্
অমতমথচ্ছক্সবাি্ষশচ্ছষ্পমিচ্ছবশন্কচ্ছিমছল।্একবাি্ষস্ষবশ্অোদয্োবাি্িস্ত্এক্
মেচ্ছস্ পমিচ্ছবশন্ কিচ্ছলা্ তাঁচ্ছক।্ িািংসোও্ ষবশ্ শক্ত্ আি্ আলুগুচ্ছলাও্ আঠ্াচ্ছলা।্
োচ্ছেতাই্ বযাপাি,্ আমি্ ষিচ্ছগ্ আগুন্ হচ্ছয়্ ষগলাি।্ প্রােপে্ ষচষ্টায়্ ষকান্ িকচ্ছি্
হামসিুচ্ছে্েন্ত্রো্ষথচ্ছক্িুমক্ত্ষপলাি।্মকন্তু্িচ্ছন্িচ্ছন্বলচ্ছত্লাগলাি,্এমিলচ্ছক্একবাি্
পাই।্িচ্ছনি্সুচ্ছে্তাচ্ছক্গাচ্ছয়ি্ঝাল্ঝাড়চ্ছবা’। 
  
বযাপািো্  চ্ছে্ বুধবাি।্ পচ্ছিি্ িাচ্ছতই্ িানমবক্সম্পকথ্ মনচ্ছয়্একো্ বকৃ্ততা্ শুনলাি।্
শুনচ্ছত্শুনচ্ছত্ বুঝচ্ছত্পািলাি্এমিলচ্ছক্গালাগাল্ মদচ্ছয়্ মকছুই্আচ্ছস্োচ্ছব্না।্এচ্ছত্
ষকবল্ষস্গম্ভীি্হচ্ছয়্অসন্তুষ্ট্হচ্ছয়্থাকচ্ছব।্এি্ফচ্ছল্ভমবষযচ্ছত্তাি্কাছ্ষথচ্ছক্আমি্
আি্ ষকানিকি্সাহােয্পাব্না।্আমি্বযাপািো্তাি্ দৃমষ্টচ্ছকাে্ ষথচ্ছক্ মবচাি্কিচ্ছত্
চাইলাি।্ষস্োবাি্ষকচ্ছনমন্বা্িান্নাও্কচ্ছিমন।্তাি্মকছু্পমিচ্ছবশনকািী্ষবাকা্হওয়াি্
জনয্ষস্দায়ী্নয়।্সম্ভবত্আমি্একেু্তাড়াহুচ্ছড়া্কচ্ছিই্সব্ষভচ্ছব্বচ্ছসমছলাি।্তাই্
তাি্সিাচ্ছলাচনা্কিাি্বদচ্ছল্আমি্বনু্ধচ্ছত্বি্স্বচ্ছিই্কথা্ বলচ্ছত্শুরু্কিলাি।্আমি্
মঠ্ক্কিলাি্ওি্প্রশিংসা্কচ্ছিই্শুরু্কিচ্ছবা।্এইিকি্ভেীচ্ছত্চিৎকাি্কাজ্হল।্
পচ্ছিি্মদন্এমিচ্ছলি্সচ্ছে্ষদো্হল্আিাি।্এমিল্িচ্ছন্িচ্ছন্ষবশ্ষিচ্ছগ্লড়াই্কিাি্
জচ্ছনযই্বতমি্ মছল।্আমি্বললাি,্ ‘ষদে,্এমিল,্তুমি্হচ্ছে্মনউ্ইয়চ্ছকথি্সবাি্ষসিা্
পাঁচক।্ অবশয,্আমি্ বুঝচ্ছত্ পািমছ্ োবাি্ তুমি্ ষকচ্ছনামন্ বা্ মনচ্ছজ্ িান্নাও্ কচ্ছিামন।্
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বুধবাি্ ো্  চ্ছেচ্ছছ্ তাি্ জনয্ তুমি্ ষকানভাচ্ছবই্ দায়ী্ নও।্আমি্ চাই্ তুমি্ ভমবষযচ্ছত্
আিায়্সাহােয্কিচ্ছব।‘ 
  
সব্ ষি ্ ষকচ্ছে্ ষগল।্ হাসচ্ছলা্ এমিল,্ তািপি্ বলচ্ছলা্ সমঠ্ক্ বচ্ছলচ্ছছন,্ িাদাি।্
গেচ্ছগালো্হয়্িান্না চ্ছি।্এো্আিাি্ষদাষ্নয়। 
  
অতএব্আমি্বললাি,্আমি্অনয্এক্পামেথি্বযবস্থা্কচ্ছিমছ,্এমিল্আিাি্ইো্তুমিই্
আিায়্সাহােয্কচ্ছিা।্আমি্ষতািাি্পিািশথ্চাই।্ষতািাি্ মক্িচ্ছন্হয়্ওই্িান্না চ্ছি্
আবাি্িান্না্কিচ্ছত্ষদব?’ 
  
‘ওহ্্মনশ্চয়ই,্িাদাি,্অবশযই।্এিকি্ভুল্আি্হচ্ছব্না।’ 
  
পচ্ছিি্সপ্তাচ্ছহ্আমি্আবাি্একো্িধযােচ্ছভাজ্মদই।্এমিল্আি্আমি্ষিনু্মঠ্ক্কমি।্
আমি্আচ্ছগি্ভুচ্ছলি্একবািও্উচ্ছল্লে্কমিমন। 
  
আিিা্ েেন্ উপমস্থত্ হলাি,্ ষদেলাি্ োবাি্ ষেমবচ্ছল্ দু্ েজন্ চিৎকাি্ লাল্
আচ্ছিমিকান্ ষগালাপ্ ফুল্ িাো্ আচ্ছছ।্ সািাক্ষেই্ হামজি্ িইল্ এমিল।্ কুইন্ ষিিী্
অথবা্ কাল-িহািােীচ্ছক্ অভযথথনাি্ বযবস্থা্ কিচ্ছলও্ ষস্ ষবাধহয়্ এি্ ষচচ্ছয়্ ষবমশ্ েত্ন্
কিচ্ছত্ পািত্ না।্ োবািগুচ্ছলা্ ষেিন্ সুস্বাদু্ আি্ ষতিনই্ গিি্ মছল।্ পমিচ্ছবশনও্
চিৎকাি।্ একজচ্ছনি্ বদচ্ছল্ চািজন্ পমিচ্ছবশন্ কিমছল।্ ষশষ্ কাচ্ছল্ এমিল্ মনচ্ছজ্
আইসক্রীি্পমিচ্ছবশন্কিল। 
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মবদায়্ ষনবাি্ সিয়্ আিাি্ নানা্ অমতমথ্ বলচ্ছলন,্ আপমন্ মক্ ওই্ পাঁচকচ্ছক্ বশ্
কচ্ছিচ্ছছন?্এিন্চিৎকাি্পমিচ্ছবশন্আি্েহ্মতমন্আচ্ছগ্কেনও্ষদচ্ছেন্মন। 
  
. 
  
মতমন্ মঠ্কই্বচ্ছলমছচ্ছলন।্আমি্তাচ্ছক্বনু্ধত্বপূেথ্বযবহাি্আি্আন্তমিক্প্রশিংসা্ মদচ্ছয়ই্
বশ্কমি। 
  
অচ্ছনকমদন্আচ্ছগ্আমি্েেন্োমল্পাচ্ছয়্গ্রাচ্ছিি্ সু্কচ্ছল্োওয়াি্সিয়্ মিচ্ছসৌিীি্উত্তি্
পমশ্চচ্ছিি্ষকান্জেল্পাি্হতাি্তেন্সূেথ্আি্বাতাচ্ছসি্একো্নীমতগে্পচ্ছড়মছলাি।্
তািা্ঝগড়া্কিমছল্ দুজচ্ছনি্িচ্ছধয্কাি্শমক্ত্ ষবমশ্তাই্ মনচ্ছয়।্বাতাস্বলল,্আমি্
প্রিাে্ কিচ্ছত্ পামি্আিািই্ ষজাি্ ষবমশ।্ ওই্ ষকাে্ গাচ্ছয়্ বুচ্ছড়া্ ষলাকমেচ্ছক্ ষদেছ।্
আমি্ বাজী্ িােচ্ছত্পামি্ ষতািাি্ ষচচ্ছয়্তাড়াতামড়ই্আমি্ওি্ গাচ্ছয়ি্ ষকাে্ ষোলাচ্ছত্
পামি। 
  
সূেথ্তেন্ষিচ্ছ ি্আড়াচ্ছল্সচ্ছি্ষগল্আি্বাতাস্এিন্প্রচে্ষবচ্ছগ্বইচ্ছত্লাগল্ষেন্
প্রচে্ ঝড়্ উচ্ছঠ্চ্ছছ।্ মকন্তু্ বাতাস্ েতই্ ষজাচ্ছি্ বইচ্ছত্ শুরু্কিল্ বুচ্ছড়া্ ষলাকমে্ তাি্
ষকাে্ততই্ষচচ্ছপ্িােচ্ছত্চাইল। 
  
ষশষ্ পেথন্ত্ বাতাস্ হতাশ্ হচ্ছয়ই্ হাল্ ষছচ্ছড়্ মদল।্ সূেথ্ তেন্ ষিচ্ছ ি্ আড়াল্ ষছচ্ছড়্
ষবমিচ্ছয়্এচ্ছস্দয়াদ্রথ্ভমেচ্ছত্ষলামকেি্মদচ্ছক্তামকচ্ছয়্হাসচ্ছলা।্ষলাকমে্তাি্কপাল্িুচ্ছছ্
মনচ্ছয়্গাচ্ছয়ি্ষকাে্েুচ্ছল্ষফলল।্সূেথ্তেন্বাতাসচ্ছক্বলল্তা্আি্দয়াদুথভাবই্ষক্রাধ্
আি্শমক্তি্ষচচ্ছয়্ষবমশ্ক্ষিতাশালী। 
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এই্ নীমতগে্ পড়াি্ সিয়্আমি্ ষছচ্ছলিানুষ্ থাকচ্ছলও্ এি্ সতযতা্ বহুদূচ্ছিি্ ষবািন্
শহচ্ছি্প্রিামেত্হচ্ছয়্চচ্ছলমছল।্সিংসৃ্কমত্আি্মশক্ষাি্প্রাচীন্ষে্জায়গাো্আমি্স্বচ্ছিও্
ষকানমদন্ ষদেব্বচ্ছল্ভামবমন।্এো্ ষবািচ্ছন্হাচ্ছত্কলচ্ছি্ ষদোমেচ্ছলন্ে.্এ.্এইচ.্
মব।্ মতমন্ মছচ্ছলন্ নািকিা্ একজন্ মচমকৎসক,্ মত্রশ্ বছি্ পচ্ছি্ মতমন্ আিাি্ ছাত্র্
হচ্ছয়মছচ্ছলন।্এোচ্ছন্ে.্মব-এি্বলা্কামহনী্ষশানামে। 
  
ষবািচ্ছন্ ষস্ সিয়্ সিংবাদপচ্ছত্র্ নানা্ ধিচ্ছনি্ বাচ্ছজ্ োক্তািী্ মবজ্ঞাপন্ প্রচুি্ পমিিাচ্ছে্
ছাপা্হত।্এইসব্ মবজ্ঞাপচ্ছন্িানুচ্ছষি্নানা্ ষগাপন্ ষিাগ্সািাচ্ছনাি্কথা্ফলাও্কচ্ছি্
মলেত্ আি্ তাচ্ছদি্ আহ্বান্ জানাত।্ তািা্ পুরুষত্ব্ হািাবাি্ ভয়্ ষদমেচ্ছয়্ আতমঙ্কত্
কিত।্তাচ্ছদি্মচমকৎসাি্পিমতই্মছল্ষিাগীচ্ছক্ভীত্কচ্ছি্ষতালা্আি্আসচ্ছল্ষকান্
িকি্মচমকৎসাই্না্কিা।্এি্ফচ্ছল্বহু্ষলাক্িািাও্োয়,্ মকন্তু্এজনয্শামস্ত্ষতিন্
ষদওয়া্োয়মন।্ষবমশি্ভাগই্সািানয্জমিিানা্মদচ্ছয়্বা্িাজননমতক্প্রভাব্োঁমেচ্ছয়্ছাড়া্
ষপচ্ছয়্োয়। 
  
অবস্থাো্ এিনই্ গুরুতি্ পেথাচ্ছয়্ ষনচ্ছি্ আচ্ছস্ ষে্ ষবািচ্ছনি্ সৎ্ ষলাকজন্ একসচ্ছে্
তাচ্ছদি্ মবরুচ্ছি্ রুচ্ছে্ দাঁড়ান।্ মগজথায়্ পাদ্রীিা্ বকৃ্ততা্ মদচ্ছত্আিম্ভ্ কিচ্ছলন,্ েবচ্ছিি্
কাগচ্ছজি্মবরুচ্ছিও্বচ্ছল্ঈশ্বিচ্ছক্কাতি্প্রাথথনা্জানাচ্ছত্লাগচ্ছলন।্নাগমিক্প্রমতষ্ঠান,্
বযবসায়ী,্িমহলা্সমিমত,্মগজথা,্তরুেচ্ছদি্ক্লাব–সবাই্এি্মবরুচ্ছি্ষকান্আইন্প্রেয়ন্
সম্ভব্হচ্ছলা্না,্িাজননমতক্চাচ্ছপি্ফচ্ছল।্েিঃ্মব-তেন্মছচ্ছলন্ষবািচ্ছনি্সৎ্নাগমিক্
সমিমতি্ ষচয়ািিযান।্তাঁি্সমিমত্সব্িকি্ষচষ্টাই্কচ্ছিমছল।্এো্বযথথ্হয়।্ওইসব্
োক্তাি্অপিাধীচ্ছদি্মবরুচ্ছি্সব্লড়াই-ই্হতাশ্বচ্ছলই্িচ্ছন্হচ্ছত্থাচ্ছক। 
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তেন্এক্িাচ্ছত,্প্রায়্িাঝিাচ্ছতি্পি্েিঃ্মব–এিন্মকছু্কিচ্ছত্চাইচ্ছলন্ো্ষবািচ্ছন্
আচ্ছগ্ ষকউ্ কেনও্ ভাচ্ছবমন।্ মতমন্ দয়ালুভাব,্ সহানুভূমত,্ আি্ প্রশিংসা্ মদচ্ছয়্ কাজ্
কিচ্ছত্ষচষ্টা্কিচ্ছলন।্মতমন্ষচষ্টা্কিচ্ছলন্োচ্ছত্প্রকাশকিা্ওই্মবজ্ঞাপন্প্রকাশ্স্থমগত্
িােচ্ছত্ চায়।্ মতমন্ ‘মদ্ ষবািন্ ষহিাচ্ছে’ি্সম্পাদকচ্ছক্ মলেচ্ছলন,্কাগজো্ মতমন্কত্
ভালবাচ্ছসন।্মতমন্বিাবি্এোই্পচ্ছড়্এচ্ছসচ্ছছন,্েবচ্ছিি্অিংশগুমল্পমিেন্ন,্উচ্ছত্তজনাি্
বযাপাচ্ছি্থাচ্ছক্না,্সম্পাদকীয়্ষতা্চিৎকাি।্কাগজমে্পমিবাচ্ছি্পচ্ছক্ষ্আদশথ।্েিঃ্মব-
জানান্ষে্তাঁি্িচ্ছত্কাগজমে্ মনউ্ইিংলযাে্আি্এিন্মক্আচ্ছিমিকাি্িচ্ছধযও্ষশ্রষ্ঠ।্
মতমন্ ষলচ্ছেন,্ ‘আিাি্এক্বনু্ধি্একমে্অে্বয়চ্ছসি্ ষিচ্ছয়্আচ্ছছ।্ ষস্ ষসমদন্একো্
মবজ্ঞাপন্ষজাচ্ছি্ ষজাচ্ছি্পচ্ছড়্তাি্ মকছু্অথথ্জানচ্ছত্চায়!্সমতযই্আিাি্বনু্ধমে্একেু্
মবহ্বল্হচ্ছয়্পচ্ছড়ন,্মক্বলচ্ছবন্বুঝচ্ছত্পাচ্ছিন্না।্আপনাচ্ছদি্কাগজ্ষবািচ্ছনি্ষসিা্
পমিবাচ্ছিই্ োয়।্আিাি্ একজন্ বনু্ধি্ পমিবাচ্ছিই্ েমদ্ এইিকি্  চ্ছে্তাহচ্ছল্আিও্
কত্বামড়চ্ছত্ষে্ েচ্ছছ্ষক্জাচ্ছন?্আপনাি্েমদ্ষকান্অেবয়সী্ষিচ্ছয়্থাচ্ছক্তাহচ্ছল্মক্
চাইচ্ছবন্ষস্ওই্পড়্ক?্আি্পচ্ছড়্ষস্ওই্িকি্প্রশ্ন্কিচ্ছল্মক্উত্তি্ষদচ্ছবন? 
  
আমি্দুিঃমেত্ষে্আপনাচ্ছদি্এিন্সুন্দি্কাগজ-সবমদক্মদচ্ছয়ই্ো্আদশথ–তাচ্ছত্ষদওয়া্
এিন্মবজ্ঞাপন্ষদচ্ছে্সবাই্আতমঙ্কত।্এোও্মক্সম্ভব্নয়্আিাি্িত্আিও্পাঠ্ক্
একই্ভয়্পাচ্ছেন?’ 
  
দুমদন্পচ্ছি্ ষবািন্ ষহিাচ্ছেি্প্রকাশক্েিঃ্ মব্ ষক্একো্ মচমঠ্্ মলচ্ছেমছচ্ছলন।্েিঃ্ মব–
মচমঠ্োনা্ আিাি্ ক্লাচ্ছস্ ষোগদান্ কচ্ছি্ আিাচ্ছক্ ষদন।্ েিঃ্ মব-ষসো্ প্রায়্ মত্রশ্ বছি্
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ষিচ্ছেমছচ্ছলন।্ ষসো্ এই্ কামহনী্ ষলোি্ সিয়্ আিাি্ সািচ্ছনই্ িচ্ছয়চ্ছছ।্ এই্ মচমঠ্ি্
তামিে্হচ্ছলা্১৩ই্অচ্ছক্টাবি্১৯০৪। 
  
এ.্মব.্এইচ–,্এি.্মে. 
ষবািন,্িাস। 
মপ্রয়্িহাশয়, 
  
আপনাি্এ্িাচ্ছসি্১১্তামিচ্ছেি্মচমঠ্ি্জচ্ছনয্আমি্অতযন্ত্বামধত।্আপমন্সম্পাদকচ্ছক্
মচমঠ্মে্ মলেচ্ছলও্আমিই্ জবাব্ মদমে।্ এই্ কাগচ্ছজি্ তত্ত্বাবধাচ্ছন্ থাকাি্ পি্ ষথচ্ছকই্
একমে্মসিান্ত্ষনবাি্কথা্আিাচ্ছক্মচন্তা্কিচ্ছত্হমেল। 
  
ষসািবাি্ ষথচ্ছক্ মদ্ ষবািন্ ষহিাচ্ছে্ সবিকি্আপমত্তকি্ মবজ্ঞাপন্ প্রকাশ্ না্ কিাি্
েথাসাধয্ষচষ্টা্কিা্হচ্ছব।্ষকান্িকি্বাচ্ছজ্োক্তামি্মবজ্ঞাপন্আি্ষকান্ভাচ্ছবই্প্রকাশ্
কিা্ হচ্ছব্না।্ ষে্সব্ মবজ্ঞাপন্প্রকামশত্হচ্ছব্তা্সিংচ্ছশাধন্ও্পিীক্ষা্কচ্ছিই্ছাপা্
হচ্ছব। 
  
আবাি্আপনাচ্ছক্আপনাি্ মচমঠ্ি্ জনয্ ধনযবাদ্ জানাই।্ এ্ মচমঠ্্আিাচ্ছদি্ নানাভাচ্ছব্
সাহােয্কচ্ছিচ্ছছ। 
  
আপনাি্মবশ্বস্ত, 
ে.্এ.্নযাসচ্ছকল 
প্রকাশক। 
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. 
  
ঈশপ্মছচ্ছলন্একজন্গ্রীক্ক্রীতদাস।্মতমন্ষক্রাসাচ্ছসি্িাজসভায়্ষথচ্ছক্খ্রীচ্ছষ্টি্জচ্ছন্মি্
প্রায়্৬০০্বছি্আচ্ছগ্অিি্ মকছু্ নীমত্গে্ মলচ্ছেমছচ্ছলন।্তা্সচ্ছত্ত্বও্ ষে্সতয্ মতমন্
িানব্ চমিত্র্সম্পচ্ছকথ্ মলচ্ছে্ ষগচ্ছছন্তা্আজ্এচ্ছথচ্ছন্সি্ ২৫্শতক্পচ্ছিও্ ষবািন্ বা্
বামিথিংহাচ্ছিি্ ষক্ষচ্ছত্রও্ প্রচ্ছোজয।্ সূেথ্ ষঢি্ ষবমশ্ তাড়াতামড়্আপনাি্ ষকাে্ েুচ্ছল্ মনচ্ছত্
পাচ্ছি–ষতিনই্ আবাি্ দয়াদ্রথতা,্ বনু্ধত্বপূেথ্ বযবহাি্ বা্ প্রশিংসা্ ও্ অনযানয্ ষে্ ষকান্
উপাচ্ছয়ি্ষচচ্ছয়্ষঢি্দ্রুত্কাজ্কচ্ছি্িানুচ্ছষি্িন্পমিবতথন্কিচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
মলঙ্কন্ মক্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ :্ ‘এক্ ষফাঁো্ িধু্ এক্গযালন্ ষতচ্ছতা্ মজমনচ্ছসি্
ষচচ্ছয়্ষবমশ্িামছচ্ছক্আকষথে্কচ্ছি।’ 
  
েেন্িানুষচ্ছক্মনচ্ছজি্িচ্ছত্আনচ্ছত্চাইচ্ছবন্তেন্চাি্নম্বি্নীমতমে্ভুলচ্ছবন্না্: 
  
‘বনু্ধত্বপূেথ্বযবহাি্মদচ্ছয়ই্শুরু্কিচ্ছবন।‘ 
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িিুদেশ পতির্ছেদ 
সচ্ছক্রমেচ্ছসি্িহসয 

  
িানুচ্ছষি্ সচ্ছে্ কথাবাতথা্ বলাি্ সিয়্ ষে্ সব্ বযাপাচ্ছি্আপনাি্ িচ্ছতি্ মিল্ হচ্ছব্ না্
কেনই্ষসইিকি্মকছু্মদচ্ছয়্শুরু্কিচ্ছবন্না।্প্রথচ্ছিই্ষে্মবষচ্ছয়্আপনাি্িচ্ছতি্মিল্
হয়্তা্মদচ্ছয়ই্আিম্ভ্কচ্ছি্বাি্বাি্ষসোই্বলচ্ছত্থাকুন্বািবাি্জানান্ষিাোিুমে্সব্
বযাপািই্আপনাচ্ছদি্িত্একুই,্শুধু্উপায়্সম্বচ্ছন্ধ্মিিত্থাকচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
অনয্ ষলাকমেচ্ছক্ ষগাড়াচ্ছতই্ ‘হযাঁ’্ বলচ্ছত্ মদন।্েতদূি্সম্ভব্তাচ্ছক্ ‘না’্বলচ্ছত্ ষদচ্ছবন্
না। 
  
এ্বযাপাচ্ছি্অধযাপক্ওভািস্ট্রীে্তাি্বই্‘ইনফু্লচ্ছয়মন্সিং্মহউিযান্মবচ্ছহমভয়াি’-এ্বচ্ছলচ্ছছন্
ষে,্‘না’্কথাো্একবাি্বলচ্ছল্তাচ্ছক্কাোচ্ছনা্কমঠ্ন্কাজ।্ষকান্ষলাক্না্বলচ্ছল্তাি্
সব্আম্অহমিকাই্তাচ্ছক্ওোই্আকঁচ্ছড়্থাকচ্ছত্বচ্ছল।্ষস্হয়চ্ছতা্পচ্ছি্বুঝচ্ছত্পাচ্ছি্
‘না’্বলাো্মঠ্ক্হয়মন।্তা্সচ্ছত্ত্বও্তাি্অহমিকাই্তাচ্ছক্তাি্িত্বদলাচ্ছত্ষদয়্না।্
একবাি্ মকছু্ বলচ্ছল্ ষস্ ষসোই্ আঁকচ্ছড়্ থাকচ্ছত্ চায়।্ তাই্ এো্ অতযন্ত্ জরুিী্ ষে্
আিিা্কাউচ্ছক্সায়্ষদয়াচ্ছত্পািচ্ছলই্ভাল। 
  
োিা্ দক্ষ্ বক্তা্ তািা্ ষগাড়াচ্ছতই্ বাি্ কচ্ছেক্ ‘হযাঁ’্ বলাচ্ছত্ পাচ্ছিন।্ মতমন্ এচ্ছত্ তাঁি্
ষশ্রাতাচ্ছদি্ িানমসক্ মদক্ ষথচ্ছক্ স্বিচ্ছত্ আনাি্ পচ্ছথই্ মনচ্ছয়্ আচ্ছসন।্ এো্ অচ্ছনকো্

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

204 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

মবমলয়ােথ্বচ্ছলি্িত।্বলোচ্ছক্ষজাচ্ছি্ধাক্কা্িারুন।্ষসো্একমদচ্ছক্ধাক্কা্ষেচ্ছয়্সহচ্ছজই্
মবপিীত্মদচ্ছক্চচ্ছল্োয়। 
  
এচ্ছত্িনস্তামত্বক্বযাপািো্সহচ্ছজই্ ষবাঝা্োয়।্ ষকান্ ষলাক্েেন্ ‘না’্বচ্ছল,্ ষস্ওই্
ষছাট্ট্কথাোি্ষচচ্ছয়্অচ্ছনক্ষবমশ্মকছুই্কচ্ছি।্তাি্সিস্ত্শািীমিক্েন্ত্রই,্স্নাযু়,্ষপশী–
সব্ মকছুই্ বামতল্ কিচ্ছত্ বতিী্ থাচ্ছক।্ সাধািেতিঃ্ কু্ষদ্র্ হচ্ছলও্ শািীমিক্ ষেসব্
পমিবতথন্ হয়্তাি্ মকছু্প্রকাশ্প্রতযক্ষও্কিা্ োয়।্ শিীচ্ছিি্ সিস্ত্ িকি্অনুভূমতই্
বাধা্ মদচ্ছত্ ষেন্ বতমি্ হচ্ছয়্ োয়।্ অনযমদচ্ছক্ ষকউ্ ‘হযাঁ’্ বলচ্ছল্ ওই্ বাধা্ ষদবাি্
বযাপািোি্ অমস্তত্বই্ থাচ্ছক্ না।্ সিস্তই্ শিীচ্ছিি্ ষকাষগুচ্ছলা্ গ্রহে্ কিাি্ জনয্ এগুচ্ছত্
চায়।্তাই্ষগাড়াচ্ছতই্‘হযাঁ’্বলচ্ছল্আিিা্সহচ্ছজই্অচ্ছনযি্দৃমষ্ট্আকষথে্কিচ্ছতও্সফল্
হচ্ছত্পামি। 
  
এই্বযাপািো–অথথাৎ্এই্হযাঁ্বলা্ষকৌশল্েুবই্সহজ্বযাপাি।্অথচ্এোচ্ছক্কতোই্
বা্ অবজ্ঞা্ কিা্ হয়।্ এচ্ছত্ ষেন্ িচ্ছন্ হয়্ িানুষ্ ষগাড়াচ্ছতই্ ষেন্ অনযচ্ছক্ কু্রি্ কচ্ছি্
মনচ্ছজি্ গুরুত্ব্ প্রিান্ কিাি্ প্রয়াসী।্ মবপ্লবীচ্ছদি্ সচ্ছে্ িক্ষেশীলচ্ছদি্ কথাবতথায়্
ষগাড়াচ্ছতই্তািা্এচ্ছক্অনযচ্ছক্চমেচ্ছয়্ষদয়।্এচ্ছত্মক্ভাচ্ছলা্কাজ্সিাধা্হচ্ছত্পাচ্ছি?্
েমদ্অবশয্মকছুো্আনন্দ্উপচ্ছভাচ্ছগি্জনয্কিচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্আলাদা্কথা।্মকন্তু্ষস্
েমদ্এো্কচ্ছি্মকছু্কিচ্ছত্চায়্তাহচ্ছল্তাচ্ছক্িনস্তামত্ত্বক্মদক্ষথচ্ছক্এচ্ছকবাচ্ছি্িূেথই্
বলচ্ছত্হয়! 
  
ষকান্ছাত্র,্ ষক্রতা,্ মশশু,্স্বািী্বা্স্ত্রীচ্ছক্ ষগাড়াচ্ছতই্ ‘না’্বলচ্ছত্ মদন,্ ষদেচ্ছবন্হাজাি্
বধেথ্বা্অধযবসায়চ্ছতও্তাচ্ছক্আি্মনচ্ছজি্িতাবলম্বী্কিচ্ছত্পািচ্ছবন্না। 
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এই্ ‘হযাঁ্ হযা্ঁ বলাি্ ষকৌশচ্ছল্ মনউইয়চ্ছকথি্গ্রীনউইচ্ ষসমভিংস্ বযাচ্ছঙ্কি্ ষজিস্এভািসন্
একজন্মবেযাত্িচ্ছক্কলচ্ছক্হািাচ্ছত্হািাচ্ছত্আবাি্স্বিচ্ছত্এচ্ছনমছচ্ছলন। 
  
ঐ্ভদ্রচ্ছলাক্বযাচ্ছঙ্ক্একো্অযাকাউন্ট্ েুলচ্ছত্এচ্ছসমছচ্ছলন।্ মিিঃ্এভািসন্ মলচ্ছেমছচ্ছলন,্
আমি্তাচ্ছক্একো্ফিি্ভমতথ্কিচ্ছত্মদচ্ছয়মছলাি।্ষকান্ষকান্প্রচ্ছশ্নি্মতমন্আনচ্ছন্দই্
উত্তি্মলেচ্ছলন,্তচ্ছব্কচ্ছয়কোি্উত্তি্মতমন্মকছুচ্ছতই্মদচ্ছত্িামজ্হচ্ছলন্না। 
  
িানমবক্সম্পকথ্ মনচ্ছয়্পড়াচ্ছশানা্আিম্ভ্কিাি্আচ্ছগ,্আমি্ হয়চ্ছতা্ বলতাি্ ষে্ মতমন্
েমদ্ বযাঙ্কচ্ছক্এইসব্জবাব্ না্ ষদন্তাহচ্ছল্তাি্অযাকাউন্ট্ েুলচ্ছত্আিিা্অপািগ।্
আমি্বলচ্ছত্লজ্জা্পামে্অতীচ্ছত্এই্কাজই্আমি্কচ্ছিমছ।্স্বভাবতই্ওই্িকি্ষশষ্
কথা্ বচ্ছল্আমি্ ষবশ্আনন্দ্ ষপতাি।্আমি্তাচ্ছদি্ ষদোতাি্আসল্কতথা্ ষক্আি্
বযাচ্ছঙ্কি্মনয়ি্বদলাচ্ছনা্োচ্ছব্না।্মকন্তু্ওই্ধিচ্ছনি্িচ্ছনাভাবচ্ছক্মনশ্চয়ই্ষে্আিাচ্ছদি্
সাহােয্কিচ্ছত্চায়্ষস্গ্রহে্কিচ্ছব্না। 
  
‘আমি্আজ্সকাচ্ছল্মঠ্ক্কিলাি্একেু্বুমিিাচ্ছনি্িত্কাজ্কিব।্আমি্মস্থি্কিলাি্
বযাঙ্ক্মক্চায়্ষস্সম্পচ্ছকথ্কথা্না্বচ্ছল্আিাচ্ছদি্িচ্ছক্কল্মক্চান্তাই্মনচ্ছয়্কথা্বলব।্
আি্সবাি্উপচ্ছি্আমি্তাচ্ছক্ ‘হযাঁ’্বলাচ্ছতই্চাইচ্ছবা্একদি্ষগাড়া্ ষথচ্ছকই।্অতএব্
আমি্তাি্সচ্ছে্একিত্হলাি।্আমি্তাচ্ছক্জানালাি্ ষে্েবি্ মতমন্ মদচ্ছত্অমনেুক্
ষসগুচ্ছলা্ষতিন্প্রচ্ছয়াজন্ষনই। 
  
োইচ্ছহাক্আমি্ বললাি,্ ধিা্ োক্আপনাি্ িৃতুযি্ পি্এই্ বযাচ্ছঙ্ক্ োকা্ িচ্ছয়্ ষগল।্
আপমন্মক্চাইচ্ছবন্না্ষস্োকা্বযাঙ্ক্আপনাি্উত্তিামধকািীচ্ছক্মদক? 
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‘হযাঁ,্তা্অবশযই্চাইব’,্মতমন্বলচ্ছলন। 
  
‘তা্ বচ্ছল্ মক্ চাইচ্ছবন্ না।্আপমন্তাি্ নািো্আিাচ্ছদি্জানাচ্ছত,্ োচ্ছত্আিিা্দ্রুত্
কাজ্কিচ্ছত্পামি?’ 
  
‘আবাি্মতমন্বলচ্ছলন্‘হযাঁ’। 
  
‘তরুে্ ষলাকমেি্ িচ্ছনাভাব্ এচ্ছকবাচ্ছিই্ বদচ্ছল্ ষগল্ েেনই্ মতমন্ বুঝচ্ছত্ পািচ্ছলন্
েবিগুচ্ছলা্আিিা্আিাচ্ছদি্ জচ্ছনয্ চাইমছনা্ বিিং্ তািই্ জনয্ চাই।্ বযাঙ্ক্ তযাগ্ কচ্ছি্
োওয়াি্ সিয়্ শুধু্ ষে্ সিস্ত্ েবিই্ মদচ্ছলন্ তাই্ না্ মতমন্ একো্ িাষ্ট্ অযাকউন্টও্
েুলচ্ছলন্তাি্ িাচ্ছক্উত্তিামধকািী্কচ্ছি।্আি্তাি্ িাি্সম্বচ্ছন্ধ্স্বইোচ্ছতই্সব্ েবি্
মদচ্ছয়্মদচ্ছলন। 
  
আমি্বললাি্তাচ্ছক্হা’্বলাচ্ছত্ষপচ্ছি্এচ্ছকবাচ্ছি্ষগাড়াচ্ছতই্মতমন্সব্মবচ্ছিামধতা্ভুচ্ছল্
ষগচ্ছলন্আি্এি্পমিসিামপ্ত্সুেকিই্হচ্ছলা। 
  
‘আি্একো্প্রমতষ্ঠান্একজন্িচ্ছক্কলচ্ছক্তাচ্ছদি্পেয্মবক্রী্কিচ্ছত্চাইমছচ্ছলন’,্বচ্ছলচ্ছছন্
ওচ্ছয়মেিংহাউচ্ছসি্একজন্ষসলসিযান্ষজাচ্ছশফ্অযামলসন।্আিাি্পূবথসূিী্দশ্বছি্ষচষ্টা্
কচ্ছিও্ মকছু্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্ মন।্আিাি্হাচ্ছত্েেন্ওই্এলাকাি্দাময়ত্ব্এচ্ছলা,্আমি্
মতন্বছি্ষচষ্টা্চালালাি্মকন্তু্ষকান্অেথাি্ষপলাি্না।্ষশষ্পেথন্ত্ষতি্বছচ্ছিি্ষচষ্টায়্
আিিা্ তাঁচ্ছক্ কচ্ছয়কো্ ববদুযমতক্ েন্ত্র্ মবমক্র্ কিচ্ছত্ পািলাি।্ এো্ েমদ্ হচ্ছত্ পাচ্ছি্
তাহচ্ছল্আিও্কচ্ছয়ক্শ্মনশ্চয়ই্এবাি্মবমক্র্কিচ্ছত্পািব্ভাবলাি।’ 
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তাই্পচ্ছিি্সপ্তাচ্ছহ্েেন্ষগলাি্ষবশ্উচ্চ্ধািোই্আিাি্মছল।্অবশয্এ্ধািোো্আি্
িইচ্ছলা্ না্ ষে্ িুহূচ্ছতথ্ তাঁচ্ছদি্ মচফ্ ইমিমনয়াি্ আিাচ্ছক্ অভযথথনা্ কচ্ছি্ বলচ্ছলন্ :্
‘অযামলসন,্ষতািাচ্ছদি্বামক্ববদুযমতক্েন্ত্রািংশগুচ্ছলা্আিিা্মনচ্ছত্পািচ্ছবা্না।্আমি্প্রচে্
ধাক্কা্ষেলাি। 
  
‘ষকন?্আমি্অবাক্হচ্ছয়্প্রশ্ন্কিলাি।্ষকন?’ 
  
‘কািে্ষতািাচ্ছদি্ষিােিগুচ্ছলা্অতযন্ত্গিি্হচ্ছয়্োয়।্আমি্হাত্িােচ্ছত্পামি্না।’ 
  
‘আমি্ জানতাি্ এচ্ছক্ষচ্ছত্র্ তকথ্ কচ্ছি্ ষকান্ লাভ্ হচ্ছব্ না।্ এভাচ্ছব্আচ্ছগও্ ষচষ্টা্ কচ্ছি্
ষদচ্ছেমছ,্এত্ষকান্কাজ্হয়্না।্অতএব্আমি্মঠ্ক্কিলাি্‘হযাঁ্হযাঁ’্বচ্ছল্ষদেচ্ছবা। 
  
‘ষবশ,্ মিিঃ্ মস্মথ’,্ আমি্ বললাি।্ আমি্ আপনাি্ কথা্ শতকিা্ একশ্ ভাগই্ ষিচ্ছন্
মনমে।্ ওই্ ষিােিগুচ্ছলা্ েমদ্ সমতযই্ গিি্ হচ্ছয়্ ওচ্ছঠ্্ কেনই্ তা্ ষকনা্ উমচত্ নয়।্
আপমন্ মনশ্চয়ই্ ষসই্সব্ ষিােি্ মকনচ্ছবন্ ষেগুচ্ছলা্ ষিােি্ বতমিি্কানুন্অনুোয়ী্ ষে্
িান্মনমদথষ্ট্কচ্ছি্বানাচ্ছনা্হয়,্তাই্না? 
  
মতমন্স্বীকাি্কিচ্ছলন।্আি্প্রথি্হযা্ঁবলচ্ছলন। 
  
‘ববদুযমতক্ষিােি্বতমি্সমিমতি্ মনয়ি্হচ্ছলা্তাপিাত্রাি্উপি্ষকান্ষিােি্৭২্ মেমগ্র্
ফাচ্ছিনহাইে্পেথন্ত্হচ্ছত্পাচ্ছি।্মঠ্ক্মক্না? 
  
‘হযাঁ’,্মতমন্স্বীকাি্কিচ্ছলন।্ষসো্মঠ্ক।্তচ্ছব্ষতািাচ্ছদি্ষিােি্আিও্গিি্হচ্ছয়্োয়। 

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

208 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

  
আমি্তাি্সচ্ছে্ ষকান্ িকি্তকথ্কিলাি্ না।্আমি্শুধু্শুনচ্ছত্ চাইলাি্আপনাচ্ছদি্
কািোনাি্ ি্মক্িকি্গিি? 
  
‘ওহ,্মতমন্বলচ্ছলন,্প্রায়্৭৫্মেগ্রী্ফাচ্ছিনহাে।‘ 
  
ষবশ,্আমি্বললাি,্ চ্ছিি্তাপিাত্রা্েমদ্৭৫্মেগ্রী্হয়্আি্তাি্সচ্ছে্েমদ্আিও্৭২্
মেগ্রী্ ষোগ্ কচ্ছিন্ তাহচ্ছল্ ষিাে্ দাঁড়ায়্ ১৪৭্ মেগ্রী্ ফাচ্ছিনহাইে।্ তাহচ্ছল্ ধরুন্ ১৪৭্
মেগ্রীচ্ছত্েমদ্হাত্িাচ্ছেন্তা্হচ্ছল্হাচ্ছত্প্রচে্গিি্লাগচ্ছব্না?’ 
  
আবাি্তাচ্ছক্‘হযাঁ’,্বলচ্ছত্হচ্ছলা। 
  
ষবশ,্আমি্জানালাি,্‘ষিােিগুচ্ছলায়্হাত্না্মদচ্ছলই্ভাচ্ছলা্হয়্না্মক?’ 
  
‘হযাঁ,্ িচ্ছন্ হচ্ছে্ ষতিাি্ কথাই্ মঠ্ক’,্ মতমন্ স্বীকাি্ কিচ্ছলন।্ আিিা্ এিপি্ ষবশ্
মকছুক্ষে্কথাবাতথা্ চলাি্পি্ মতমন্ ষসচ্ছক্রোমিচ্ছক্ ষেচ্ছক্প্রায়্আিও্৩৫০০০্হাজাি্
েলাচ্ছিি্অেথাি্ওই্িাচ্ছসি্জনয্মদচ্ছলন। 
  
‘বহু্লক্ষ্োকাি্বযবসা্নষ্ট্কিাি্পচ্ছিই্আমি্বুঝচ্ছত্ষপচ্ছিমছলাি্ষে্তকথ্কচ্ছি্ষকান্
ফল্লাভ্হয়।্আসল্প্রচ্ছয়াজন্হচ্ছলা্হযাঁ্বলাচ্ছনা!’ 
  
সচ্ছক্রমেস্ মছচ্ছলন্ এচ্ছথচ্ছন্সি্ একজন্ তামকথক্ িানুষ।্ চমল্লশ্ বছচ্ছিি্ োক্ িাথা্ িানুষ্
হচ্ছয়ও্ মতমন্ উমনশ্ বছচ্ছিি্ একমে্ ষিচ্ছয়চ্ছক্ মবচ্ছয়্ কচ্ছিন।্ তা্ সচ্ছত্ত্বও্ মতমন্ ো্ কচ্ছি্
ষগচ্ছছন্ ইমতহাচ্ছস্ কি্ িানুষই্ তা্ ষপচ্ছিচ্ছছন।্ মতমনই্ িানুচ্ছষি্ মচন্তাধািায়্ একো্
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ববপ্লমবক্ পমিবতথন্ এচ্ছন্ ষদন,্ আি্ আজ্ তাঁি্ িৃতুযি্ ষতইশ্ শতাব্দী্ পচ্ছিও্ তাচ্ছক্
সম্মান্জানাচ্ছনা্হয়্িানচ্ছবি্মচন্তাধািাি্চিি্মবপ্লববাদী্পমিবতথনকািী্জ্ঞানী্বচ্ছল। 
  
তাঁি্ ষকৌশলো্ ষকিন্ মছল?্ মতমন্ মক্ সবাইচ্ছক্ বলচ্ছতন্ তািা্ ভুল্ কিচ্ছছ?্ ওহ্্ না,্
সচ্ছক্রমেস্এিকি্কিাি্িানুষ্মছচ্ছলন্না।্মতমন্ষঢি্ষবমশ্ষকৌশলী্মছচ্ছলন।্তাঁি্পুচ্ছিা্
ষকৌশচ্ছলি্নাি্সচ্ছক্রমেচ্ছসি্পিমত।্এি্িূচ্ছল্মছল্িানুষচ্ছক্প্রথচ্ছিই্‘হযাঁ’,্‘হযাঁ’্বমলচ্ছয়্
ষনওয়া।্ মতমন্ এিন্ প্রশ্ন্ কিচ্ছতন্ োচ্ছত্ তাি্ মবচ্ছিাধীচ্ছক্ ‘হযাঁ’,্ হযাঁ’,্ বলচ্ছত্ হচ্ছতা।্
এিপি্ক্রিাগত্মতমন্তাচ্ছক্সব্স্বীকাি্কমিচ্ছয়্মনচ্ছতন।্মবচ্ছিাধীিা্হা’্বলচ্ছত্বলচ্ছত্
এিন্অবস্থায়্আসত্ ষে্তািা্ ষদেচ্ছত্ক’মিমনে্আচ্ছগ্তািা্ োি্ মবচ্ছিামধতা্কিমছল্
এেন্তাচ্ছকই্সিথথন্কিচ্ছছ। 
  
এিপি্কাউচ্ছক্ ষস্ ভুল্কিচ্ছছ্আেযা্ ষদওয়াি্আচ্ছগ্তেন্োমল্সচ্ছক্রমেচ্ছসি্কথাো্
িচ্ছন্িাো্দিকাি।্চীনাচ্ছদি্ষবশ্প্রাচীন্একো্প্রবাদ্আচ্ছছ্:্‘ষে্শান্তভাচ্ছব্চচ্ছল্ষস্
ষঢি্দূি্োয়।্পাঁচ্হাজাি্বছচ্ছিি্অমভজ্ঞতাই্তাচ্ছদি্এ্জ্ঞান্মদচ্ছত্ষপচ্ছিচ্ছছ। 
  
অতএব্েমদ্িানুষচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্পাঁচ্নম্বি্মনয়ি্হচ্ছলা্: 
  
‘অপি্বযমক্তচ্ছক্ষগাড়াচ্ছতই্‘হযাঁ’্বমলচ্ছয়্মনন।‘ 
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পঞ্চদশ পতির্ছেদ 
অমভচ্ছোচ্ছগি্সাবধানতা 

  
ষবমশি্ভাগ্িানুষই্অনযচ্ছদি্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্মগচ্ছয়্বড়্ষবমশ্িকি্কথা্বচ্ছলন।্মবচ্ছশষ্
কচ্ছি্ ষসলসিযানিা্ এই্ ষদাচ্ছষ্ ষদাষী।্ অনযচ্ছদি্ কথা্ বলচ্ছত্ মদন।্ মনচ্ছজি্ বযাপাি্
আপনাি্ ষচচ্ছয়্অবশযই্ মতমন্ভাচ্ছলা্জাচ্ছনন।্অতএব্তাচ্ছক্প্রশ্ন্করুন।্তাচ্ছক্ মকছু্
বলচ্ছত্মদন। 
  
আপনাি্সচ্ছে্তাঁি্িচ্ছতি্মিল্না্হচ্ছল্আপমন্হয়চ্ছতা্বাধা্ মদচ্ছত্চাইচ্ছবন।্ মকন্তু্তা্
কিচ্ছবন্না।্এো্িািামক।্ মতমন্আপনাি্কথায়্কানই্ষদচ্ছবন্না্েতক্ষে্না্ মতমন্
মনচ্ছজি্কথাো্বলচ্ছত্পািচ্ছছন।্অতএব্ বধেথ্ধচ্ছি্শুচ্ছন্োন্আি্িন্ ষভালা্িােুন।্
একেু্আন্তমিকতা্িাোও্চাই।্অপিচ্ছক্তাঁি্িচ্ছনাভাব্েুচ্ছল্বলচ্ছত্সুচ্ছোগ্মদন। 
  
বযবসাি্ষক্ষচ্ছত্র্এই্ষকৌশল্কাচ্ছজ্আসচ্ছব?্ষদো্োক।্এোচ্ছন্এিন্একজচ্ছনি্কথা্
উচ্ছল্লে্কিমছ্োচ্ছক্এো্ষজাি্কচ্ছিই্কিান্হয়। 
  
কচ্ছয়ক্বছি্আচ্ছগ্আচ্ছিমিকাি্অনযতি্এক্ ষিােি্ গামড়্ বতমিি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ ষিােি্
গামড়্ সাজাচ্ছনাি্ মকছু্ িালিশলাি্ দিকাি্ হয়।্ মতনমে্ বড়্ প্রমতষ্ঠান-এি্ জনয্ মকছু্
কাপচ্ছড়ি্ নিুনা্ বতমি্কচ্ছিন।্এগুচ্ছলা্ সবই্ ষিােি্ ষকাম্পানীি্পদস্থ্কিথীিা্ পিীক্ষা্
কচ্ছিন।্ প্রমতমে্ প্রমতষ্ঠানচ্ছক্ এবাি্ জানাচ্ছনা্ হয়্ তািা্ ষেন্ মনমদথষ্ট্ ষকান্ মদচ্ছন্ ওই্
মজমনচ্ছসি্অেথাি্পাওয়াি্জনয্আচ্ছবদন্কচ্ছি। 
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এক্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্প্রমতমনমধ্ মজ.্ মব.্আি,্প্রচে্ িকি্গলা্ বযথায়্আক্রান্ত্ হচ্ছয়্এচ্ছস্
ষপৌঁছচ্ছলন।্ষিােি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্পদস্থ্অমফসািচ্ছদি্সচ্ছে্ষদো্কিাি্সিয়্আসচ্ছতই,্মি.্
আি-আিাি্ ক্লাচ্ছস্ বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘আিাি্ কথা্ বলাি্ শমক্ত্ মছল্ না,্ গলাি্ স্বি্ বন্ধ।্
মফসমফসও্ কিচ্ছত্ পািমছলাি্ না।্ আিাচ্ছক্ ষে্ কািিায়্ মনচ্ছয়্ োওয়া্ হল্ ষসোচ্ছন্
ষেকসোইল্ ইমিমনয়াি,্ পািচ্ছচমজিং্ এচ্ছজন্ট,্ ষসলচ্ছসি্ প্রধান্ আি্ ষকাম্পানীি্
ষপ্রমসচ্ছেচ্ছন্টি্িুচ্ছোিুমে্হলাি।্আমি্উচ্ছঠ্্দাঁমড়চ্ছয়্প্রােপচ্ছে্কথা্বলচ্ছত্চাইচ্ছলও্একেু্
শব্দ্ছাড়া্মকছুই্কিচ্ছত্পািলাি্না। 
  
‘তাঁিা্ সবাই্আিাি্সািচ্ছন্একো্ ষেমবচ্ছলি্ওপাচ্ছশ্উপমবষ্ট্ মছচ্ছলন্তাই্আমি্এো্
কাগচ্ছজ্ মলচ্ছে্ মদলাি্ :্ ভদ্র্ িচ্ছহাদয়গে্ আিাি্ কথা্ বলাি্ শমক্ত্ ষনই।্ আমি্
বাকশমক্তহীন।‘ 
  
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্বলচ্ছলন,্‘আমিই্আপনাি্হচ্ছয়্কথা্বলমছ।’্মতমন্আিাি্নিুনাগুচ্ছলা্ষদমেচ্ছয়্
ষসগুচ্ছলাি্প্রশিংসা্কিচ্ছলন।্ষবশ্চিৎকাি্কথাবাতথাি্িধয্মদচ্ছয়্মতমন্আিাি্মজমনচ্ছসি্
গুোগুে্ বুমঝচ্ছয়্ মদচ্ছলন।্ আি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ ষেচ্ছহতু্ আিাি্ হচ্ছয়্ কথা্ বলমছচ্ছলন্ তাই্
আিাি্ পক্ষ্ মনচ্ছলন।্ আমি্ ষকবল্ একেু্ ষহচ্ছস্ িাথা্ নাড়চ্ছত্ থাকলাি।্ আি্ মকছু্
কমিমন। 
  
ওই্আশ্চেথ্সভাি্পি্আিাচ্ছকও্সিবিাচ্ছহি্দাময়ত্ব্দান্কিা্হচ্ছলা,্োি্অথথ্আিাচ্ছক্
প্রায়্ ১,৬০০,০০০্ েলাচ্ছিি্ কাপড়্অেথাি্ ষদয়া্ হল,্আিাি্ জীবচ্ছনি্ সব্ ষচচ্ছয়্ বড়্
অেথাি। 
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‘আমি্ জানতাি্ আিাি্ গলাি্ স্বি্ বন্ধ্ না্ হচ্ছয়্ ষগচ্ছল্ ওই্ অেথাি্ আমি্ ষপতাি্ না্
ষেচ্ছহতু্আিাি্কতগুচ্ছলা্ভুল্ধািো্মছচ্ছলা।্আমি্আচিকা্আমবষ্কাি্কিলাি্দু থেনাি্
িধয্মদচ্ছয়্মক্িকি্কাজ্হচ্ছত্পাচ্ছি্অপিচ্ছক্েমদ্শুধু্কথা্বলচ্ছত্ষদওয়া্হয়।’ 
  
মফলাচ্ছেলমফয়া্ইচ্ছলকমিক্ষকাম্পানীি্ষোচ্ছশফ্এস,্ওচ্ছয়ব্মঠ্ক্এই্আমবষ্কাি্কচ্ছিন।্
মিিঃ্ওচ্ছয়ব্ষপনমসলভামনয়াি্ওলন্দাজ্কৃষকচ্ছদি্গ্রাচ্ছি্ভ্রিে্কিমছচ্ছলন। 
  
‘এিা্ মবদুযৎ্ বযবহাি্কিচ্ছছ্না্ ষকন?’্ মিিঃ্ওচ্ছয়ব্ ষজলাি্প্রমতমনমধচ্ছক্ভ্রিচ্ছেি্সিয়্
প্রশ্ন্কিচ্ছলন। 
  
‘এিা্অদু্ভত্িানুষ।্ওচ্ছদি্মকছুই্মবমক্র্কিচ্ছত্পািচ্ছবন্না,্মবিক্ত্হচ্ছয়্জবাব্মদচ্ছলন্
ষজলাি্ প্রমতমনমধ।্ তাছাড়া্ ওিা্ আবাি্ ষকাম্পানীি্ উপি্ চচ্ছে্ আচ্ছছ।্ আমি্ ষচষ্টা্
কচ্ছিমছ,্মকন্তু্সব্বৃথা। 
  
তা্ হচ্ছত্ পাচ্ছি্ ভাবচ্ছলন্ মিিঃ্ ওচ্ছয়ব।্ তবুও্ মতমন্ একবাি্ ষচষ্টা্ কিচ্ছবন্ মঠ্ক্ কচ্ছি্
োিািবামড়ি্ দিজায়্ ধাক্কা্ িািচ্ছলন।্ দিজাো্ একেু্ ফাঁক্ হচ্ছলা,্ আি্ বৃিা্ মিচ্ছসস্
রাচ্ছকব্রে্িুে্ষবি্কিচ্ছলন। 
  
‘মতমন্ষেই্আিাচ্ছদি্প্রমতমনমধচ্ছক্ষদেচ্ছত্ষপচ্ছলন্অিমন্দিজাো্বন্ধ্কচ্ছি্মদচ্ছলন্মিিঃ্
ওচ্ছয়ব 
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see্ েনাি্কথা্আিাচ্ছদি্এইভাচ্ছবই্বচ্ছলন।্আমি্আবাি্ধাক্কা্িািলাি।্অচ্ছনকক্ষে্
পচ্ছি্ মতমন্ আবাি্ দিজা্ েুচ্ছল্ আিাচ্ছদি্ ষকাম্পানী্ আি্আিাচ্ছদি্ মতমন্ মক্ ভাচ্ছবন্
ষসোই্বলচ্ছলন। 
  
‘মিচ্ছসস্রাচ্ছকে’,্আমি্বললাি,্আমি্ দুিঃমেত্ ষে্আিিা্ঝাচ্ছিলায়্ সৃমষ্ট্কিমছ।্তচ্ছব্
এবাি্আমি্মবদুযৎ্ষবচচ্ছত্আমসমন।্আমি্কো্মেি্চাইমছলাি।’ 
  
মতমন্দিজাো্আি্একেু্ফাঁক্কচ্ছি্সচ্ছন্দচ্ছহি্দৃমষ্টচ্ছত্তাকাচ্ছলন। 
  
‘আমি্আপনাি্ চিৎকাি্ কো্ েমিমনক্জাচ্ছতি্ িুিগী্ ষদেলাি,্আমি্ বললাি।্ তাই্
কচ্ছয়ক্েজন্োেকা্মেি্মকনচ্ছত্চাই।’ 
  
দিজা্ আিও্ একেু্ েুলল।্ আপমন্ মক্ কচ্ছি্ জানচ্ছলন্ এগুচ্ছলা্ েমিমনক্ জাচ্ছতি?’্
ভদ্রিমহলাি্আগ্রহ্ষজচ্ছগ্উঠ্চ্ছলা। 
  
আমি্জবাব্ মদলাি্আমি্ মনচ্ছজ্ ষে্ িুিমগ্পালন্কমি,্আিাচ্ছক্স্বীকাি্কিচ্ছতই্হচ্ছব্
এিন্চিৎকাি্েমিমনক্িুিগী্আি্ষদমেমন। 
  
তাহচ্ছল্মনচ্ছজি্মেি্বযবহাি্কচ্ছিন্না্ষকন?্ভদ্রিমহলাি্তবুও্সচ্ছন্দহ্ষগল্না। 
  
কািে্আিাি্ষলগহেথগুচ্ছলা্সাদা্ মেি্পাচ্ছড়।্আি্আপনাি্অবশযই্জানা্আচ্ছছ্সাদা্
মেচ্ছিি্ ষচচ্ছয়্লাল্ মেি্ ষকক্ বতমিি্পচ্ছক্ষ্ভাচ্ছলা।্আিাি্স্ত্রী্আবাি্চিৎকাি্ ষকক্
বানান। 
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ইমতিচ্ছধয্মিচ্ছসস্রাচ্ছকে্বাইচ্ছি্ষবমিচ্ছয়্এচ্ছসমছচ্ছলন,্ষবশ্ভাচ্ছলা্িন্মনচ্ছয়ই।্ইমতিচ্ছধয্
আমি্চামিমদচ্ছক্তামকচ্ছয়্চিৎকাি্একো্ষেয়ািী্ষদেচ্ছত্ষপলাি। 
  
‘আিাি্মকন্তু্িচ্ছন্হয়’,্আমি্এবাি্বললাি,্আমি্বামজ্ধিচ্ছত্পামি্আপমন্আপনাি্
স্বািীি্ষেয়ািীি্ষচচ্ছয়্এই্িুিগীি্ষথচ্ছক্ষঢি্ষবমশ্ষিাজগাি্কচ্ছিন। 
  
বযাস্!্ আি্ বলচ্ছত্ হচ্ছলা্ না।্ মনশ্চয়ই্ মতমন্ ষবমশ্ আয়্ কচ্ছিন্ এবিং্ আিাচ্ছক্ ষসো্
বলচ্ছতও্চাইচ্ছলন।্তচ্ছব্দুিঃচ্ছেি্কথা্তাি্স্বািীি্ষিাো্িাথায়্তা্ষঢাচ্ছক্না। 
  
মতমন্আিাচ্ছদি্তাি্িুিগীি্ষোঁয়াচ্ছড়্মনচ্ছয়্ষগচ্ছলন।্পিীক্ষা্কচ্ছি্ষদেচ্ছত্ষপলাি্িমহলা্
নানা্ ধিচ্ছনি্সব্বযবস্থা্গচ্ছড়চ্ছছন।্আমি্ ষস্সব্ ষদচ্ছে্ েুব্প্রশিংসা্কিচ্ছত্লাগলাি্
ষবশ্আন্তমিকভাচ্ছব।্আমি্ মকছু্োবাি্আি্তাচ্ছপি্উপচ্ছদশও্ মদলাি্এবিং্িমহলাচ্ছক্
মজচ্ছজ্ঞস্কিলাি্মকছু্মবষয়।্অমচচ্ছিই্ষবশ্আলাপ্জচ্ছি্উঠ্চ্ছলা। 
  
মকছুক্ষচ্ছেি্িচ্ছধযই্ মতমন্িন্তবয্কিচ্ছলন,্তাি্ মকছু্প্রমতচ্ছবশী্ মবদুযচ্ছতি্আচ্ছলা্ িুিগীি্
োঁচায়্বযবহাি্কচ্ছি্ষবশ্সুফল্ষপচ্ছয়চ্ছছন।্ মতমন্আিাি্কাচ্ছছ্আন্তমিকভাচ্ছব্জানচ্ছত্
চাইচ্ছলন্এো্মতমন্বযবহাি্কিচ্ছবন্মকনা্…। 
  
দু্সপ্তাহ্পচ্ছি্ মিচ্ছসস্রাচ্ছকচ্ছেি্িুিমগি্ষোঁয়াচ্ছড়্ িুিমগগুচ্ছলা্আনচ্ছন্দ্কঁকি্ষক্কচ্ছি্
চচ্ছলমছচ্ছলা।্আমিও্অেথাি্পাই্আি্মতমনও্ষবশ্মেি্ষপচ্ছত্থাচ্ছকন।্প্রচ্ছতযচ্ছকই্সুেী,্
প্রচ্ছতযচ্ছকিই্লাভ্হচ্ছয়চ্ছছ। 
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মকন্তু্কামহনীমেি্উচ্ছেশয্হচ্ছলা–ভদ্রিমহলাচ্ছক্মকছুচ্ছতই্মবদুযৎ্ মবমক্র্কিচ্ছত্পািতাি্না্
েমদ্ প্রথচ্ছি্আমি্ তাচ্ছক্ মবদুযৎ্ মবমক্র্ কিাি্ কথা্ বলতাি।্ তাচ্ছক্ তাই্ তাঁি্ কথাই্
বলচ্ছত্মদই। 
  
এ্ধিচ্ছনি্িানুষচ্ছক্মকছুচ্ছতই্মবমক্র্কিা্োয়্না!্তাচ্ছদি্মকনচ্ছত্মদচ্ছত্হচ্ছব।্সম্প্রমত্
মনউইয়কথ্ষহিাে্মিমবউচ্ছন্অথথননমতক্পাতায়্একো্বড়্মবজ্ঞাপন্ষবমিচ্ছয়মছল।্তাচ্ছত্
একজন্অসািানয্ষোগযতা্আি্অমভজ্ঞতা্সম্পন্ন্ষলাক্চাওয়া্হয়।্চমলথ,্ মে্কুচ্ছবমলশ্
ওই্ মবজ্ঞাপচ্ছনি্ উত্তি্ একো্ বে্ নম্বচ্ছি্ পাঠ্ান।্ কমদন্ পচ্ছি্ তাচ্ছক্ একো্ মচমঠ্চ্ছত্
সাক্ষাৎকাচ্ছিি্জনয্োকা্হয়।্মতমন্োওয়াি্আচ্ছগ্ওয়াল্স্ট্রীচ্ছে্ষোঁজ্মনচ্ছয়্ষজচ্ছন্ষনন্
ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ সম্বচ্ছন্ধ্ সব্ মকছু।্ সাক্ষাৎকাচ্ছিি্ সিয়্ কুচ্ছবমলশ্ বলচ্ছলন,্ আপনাি্ িত্
এিকি্ মবিাে্ সুনাচ্ছিি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্সচ্ছে্ মনচ্ছজচ্ছক্জমড়ত্কিচ্ছত্পািচ্ছল্ ষসৌভাগযবান্
বচ্ছল্ িচ্ছন্ কিচ্ছবা।্আমি্ শুচ্ছনমছ্আঠ্াশ্ বছি্আচ্ছগ্আপমন্ িাত্র্ একো্ ষেস্ক্আি্
একজন্ষিচ্ছনাগ্রাফাি্মনচ্ছয়্শুরু্কচ্ছিমছচ্ছলন।্এো্সমতয? 
  
প্রায়্ প্রচ্ছতযক্ িানুষই্ অতীচ্ছতি্ সৃ্মমতচািে্ কিচ্ছত্ ভাচ্ছলাবাচ্ছসন।্ ভাচ্ছলাবাচ্ছসন্ তাি্
আচ্ছগি্ লড়াইচ্ছয়ি্কথা্ ভাবচ্ছত।্এই্ ষলাকমেও্এি্ ষচচ্ছয়্আলাদা্ মছচ্ছলন্ না।্ মতমন্
অচ্ছনকক্ষে্ধচ্ছি্জানাচ্ছলন্ মতমন্িাত্র্সাচ্ছড়্চািশ্েলাি্আি্একো্পমিকেনা্ মনচ্ছয়্
কাজ্আিম্ভ্কচ্ছিন।্মতমন্জানাচ্ছলন্মতমন্ষকিন্কচ্ছি্হতাশা্আি্অপিাচ্ছনি্মবরুচ্ছি্
লড়াই্কচ্ছিচ্ছছন্আি্োনা্ষষাল্ ন্টা্ধচ্ছি্কাজ্কচ্ছিচ্ছছন।্কাজ্কচ্ছিচ্ছছন্িমববাচ্ছিও।্
মতমন্ বলচ্ছলন্ কীভাচ্ছব্ মতমন্ ওয়াল্স্ট্রীচ্ছেি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ মবেযাত্ িানুষ্ হন।্ এ্ ধিচ্ছনি্
ষিকচ্ছেথি্জনয্মতমন্গমবথত।্এচ্ছত্তাি্অমধকাি্আচ্ছছ। 
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ষশষ্ পেথন্ত্ মতমন্ মি.্ কুচ্ছবমলশচ্ছক্ তাঁি্ অমভজ্ঞতাি্ কথা্ মজচ্ছজ্ঞস্ কিচ্ছলন,্ তািপি্
একজন্ ভাইস্ ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্ ষেচ্ছক্ বলচ্ছলন্ :্ আিাি্ িচ্ছন্ হয়্ এিন্ একজনচ্ছকই্
আিিা্েুঁজমছলাি।’ 
  
মিিঃ্ কুচ্ছবমলশ্ ষবশ্সহজভাচ্ছবই্তাি্ভমবষযৎ্ মনচ্ছয়াগকতথাি্সম্পচ্ছকথ্সব্ মবষয়্ ষজচ্ছন্
মনচ্ছয়মছচ্ছলন্আি্তাঁি্সিসযা্সম্বচ্ছন্ধ্আগ্রহ্প্রকাশ্কচ্ছিমছচ্ছলন।্ মতমন্অপি্জনচ্ছকই্
সব্কথা্বলচ্ছত্ষদন–আি্ষবশ্চিৎকাি্ধািোও্সৃমষ্ট্কচ্ছিমছচ্ছলন। 
  
আসল্সতয্হচ্ছলা্আিাচ্ছদি্বনু্ধিাও্মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ্অহঙ্কাি্কিচ্ছত্ভালবাচ্ছস।্আিাি্
ষকান্অহঙ্কাি্তািা্শুনচ্ছত্চায়্না। 
  
একজন্ফিাসী্দাশথমনক্লা্ষিাশফঁুচ্ছকা্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্আপমন্েমদ্শত্রু্চান্তাহচ্ছল্গুচ্ছে্
বনু্ধচ্ছদি্অমতক্রি্করুন।্আি্েমদ্বনু্ধ্চান্তাহচ্ছল্তাচ্ছদি্আপনাচ্ছক্অমতক্রি্কিচ্ছত্
মদন। 
  
কথাো্সমতয্ষকন?্কািে্আিাচ্ছদি্বনু্ধিা্েেন্আিাচ্ছদি্অমতক্রি্কচ্ছি্থাচ্ছকন্তেন্
তাঁচ্ছদি্ গুরুত্ব্ অনুভব্ কিচ্ছত্ মদই,্ আি্ আিিা্ েেন্ অমতক্রি্ কমি্ তেন্ তাচ্ছদি্
একো্হীনিেযতা্ষচচ্ছপ্ধচ্ছি,্সচ্ছে্ঈষথা। 
  
জািথানচ্ছদি্একো্প্রবাদ্আচ্ছছ।্ষসো্হচ্ছলা্এই্িকি্:্‘অনয্ষলাকচ্ছদি্মবপচ্ছদ্আিিা্
ষে্আনন্দ্পাই্তা্হচ্ছলা্আসল্আনন্দ।’্বা্অনযভাচ্ছব্বলচ্ছল্:্অচ্ছনযি্মবপচ্ছদই্আিিা্
আসল্আনন্দ্পাই। 
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হযাঁ,্আপনাচ্ছদি্ষকান্ষকান্বনু্ধ্আপনাচ্ছদি্ঝাচ্ছিলায়্েত্ষবমশ্আনন্দ্পান্আপনাচ্ছদি্
সুচ্ছে্তত্পান্না। 
  
অতএব,্আিাচ্ছদি্জয়চ্ছক্কি্কচ্ছিই্ষদোই্আসুন।্আিিা্নম্র্হই্আসুন।্তাচ্ছত্সব্
সিচ্ছয়ই্ কাজ্ হচ্ছব।্ আমভথন্ কচ্ছবি্ আসল্ ষকৌশলো্ জানা্ মছল।্ একজন্ আইনজ্ঞ্
কবচ্ছক্ সাক্ষীি্ কাঠ্গড়ায়্ বচ্ছলন্ :্আমি্ শুচ্ছনমছ্আপমন্আচ্ছিমিকাি্ একজন্ মবেযাত্
ষলেক,্মি.্কব।্এো্সমতয? 
  
‘আিাি্ষোগযতাি্ষচচ্ছয়্আমি্আশাতীত্ষপচ্ছয়মছ,্কব্জবাব্ষদন। 
  
আিাচ্ছদি্নম্র্হওয়া্উমচত,্কািে্আিাি্বা্আপনাি্ ষতিন্দি্ ষনই।্আগািী্এক্
শতচ্ছকি্িচ্ছধযই্আিাচ্ছদি্সবাই্এচ্ছকবাচ্ছি্ভুচ্ছল্োচ্ছব।্মনচ্ছজচ্ছদি্কৃমতত্ব্জামহি্কিাি্
ষক্ষচ্ছত্র্আিাচ্ছদি্জীবন্বড়ই্ক্ষেস্থায়ী।্তাই্অনযচ্ছক্কথা্বলচ্ছত্ মদন।্ ষভচ্ছব্ ষদেুন্
সমতযই্বড়্কচ্ছি্বলাি্িত্আিাচ্ছদি্ মকছু্আচ্ছছ্ মক?্আপনাি্সচ্ছে্একজন্ িূচ্ছথথি্
পাথথকয্ কতো্ জাচ্ছনন?্ ষবমশ্ নয়,্ থাইিচ্ছয়ে্ গ্ল্যাচ্ছে্ এক্ মনচ্ছকল্ িাচ্ছপি্আচ্ছয়ামেন।্
ষকান্মচমকৎসক্আপনাি্থাইিচ্ছয়ে্গ্ল্যাে্ষথচ্ছক্ওই্আচ্ছয়ামেন্ষবি্কচ্ছি্মনচ্ছল্আপমন্
একজন্ ষবাকা্ ষলাক্ হচ্ছয়্ োচ্ছবন।্এই্ সািানয্আচ্ছয়ামেনই্ সব্ বদচ্ছল্ মনচ্ছত্পাচ্ছি।্
তাই্গবথ্কচ্ছি্লাভ্মক্বলুন? 
  
অতএব,্অপিচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চাইচ্ছল্৬্নম্বি্মনয়ি্হল্: 
  
‘অপি্বযমক্তচ্ছকই্ষবমশ্কথা্বলচ্ছত্মদন।’ 
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ডষাড়শ পতির্ছেদ 
সহচ্ছোমগতা্পাওয়াি্উপায় 

  
আপমন্মনচ্ছজ্ো্আমবষ্কাি্কচ্ছিন্তাি্উপি্আপনাি্ষবমশ্মবশ্বাস্আচ্ছছ্না্অচ্ছনয্ো্
আপনাচ্ছক্ জানায়্ তাি্ উপি?্ তাই্ েমদ্ হয়্ তাহচ্ছল্ অচ্ছনযি্ উপচ্ছি্ মনচ্ছজি্ িতািত্
চামপচ্ছয়্ ষদওয়া্ ষকন?্ স্পষ্ট্ না্ বচ্ছল্ অনযচ্ছক্ আভাস্ ষদওয়াই্ ভাচ্ছলা-তাচ্ছত্ অনযচ্ছক্
মসিান্তো্মনচ্ছজচ্ছকই্আমবষ্কাি্ষদওয়া্হয়। 
  
ষেিন্উদাহিে্ মদমে্ :্ মফলাচ্ছেলমফয়াি্ মি.্অযােলফ্ ষসলি,্ মেমন্আিাি্ পাঠ্গ্রহে্
কচ্ছিন।্ আচিকা্ তাি্ ষিােি্ গামড়্ অদুযৎসাহী্ ষসলসিযানচ্ছদি্ িচ্ছধয্ একেু্ উৎসাহ্
জামগচ্ছয়্ ষতালাি্প্রচ্ছয়াজন্হচ্ছয়্পচ্ছড়।্ মতমন্ ষসলচ্ছসি্একো্সভা্ ষেচ্ছক্তাচ্ছদি্কাছ্
ষথচ্ছক্জানচ্ছত্চান্তািা্তাি্কাচ্ছছ্ মক্চান।্তাঁিা্কথা্বলচ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছতই্মতমন্
তাঁচ্ছদি্বক্তবয্ব্ল্যাকচ্ছবাচ্ছেথ্ মলেচ্ছত্থাচ্ছকন।্ মতমন্তািপি্বলচ্ছলন্ :্ ‘আপনািা্আিাি্
কাচ্ছছ্ষেসব্গুে্চান্তাই্পাচ্ছবন।্এবাি্আিাচ্ছক্বলচ্ছত্মদন্আমি্আপনাচ্ছদি্কাচ্ছছ।্
মক্আশা্কমি।‘্ উত্তি্ ষবশ্দ্রুতই্এল্ :্ বশযতা,্ সততা,্কিথচ্ছচষ্টাি্সাধুতা,্ দলগত্
কাজ,্সািামদন্আে্ ন্টা্কাজ।্একজন্মনচ্ছজ্ষথচ্ছকই্ষচৌে্ ন্টা্কাজ্কিাি্প্রস্তাব্
ষদয়।্ সভা্ এবাি্ নতুন্ উদযি,্ নতুন্ আশা্ মনচ্ছয়্ এচ্ছলা্ আি্ মি.্ ষসলি্আিাচ্ছদি্
জানান্মবমক্র্এিপি্দারুে্ষবচ্ছড়্োয়। 
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মিিঃ্ ষসলি্জানান্তাি্কিথীিা্ তাি্সচ্ছে্একো্ বনমতক্ ষদয়া্ ষনয়াি্ বযবস্থা্কচ্ছি।্
তািা্েতমদন্তাি্িচ্ছত্চচ্ছলচ্ছছ্তাচ্ছত্কাজ্হয়মন।্পচ্ছি্তাচ্ছদি্িতািত্ মনচ্ছতই্সব্
বদচ্ছল্োয়।্তাচ্ছদি্ইচ্ছেো।্ষিচ্ছন্মনচ্ছতই্বযবস্থা্বদচ্ছল্োয়। 
  
ষকান্িানুষই্ভাবচ্ছত্চায়্না্তাচ্ছক্মকছু্মবমক্র্কিা্হচ্ছয়চ্ছছ্বা্তাচ্ছক্মকছু্কিচ্ছত্বলা্
হচ্ছয়চ্ছছ।্আিিা্ভাবচ্ছত্ভাচ্ছলাবামস্আিিা্ মনচ্ছজিাই্ মকনচ্ছত্চাই্বা্আিাচ্ছদি্ মনচ্ছজি্
িতলচ্ছবই্ কাজ্ কিচ্ছত্ চাই।্ আিিা্ মনচ্ছজচ্ছদি্ ইো্ বা্ চামহদা্ সম্বচ্ছন্ধ্ মনচ্ছজিাই্
আচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্চাই। 
  
ষেিন্ধরুন্ইউমনয়ন্ওচ্ছয়সচ্ছনি্বযাপািো্ধরুন।্এই্সতযো্আমবষ্কাি্কিাি্আচ্ছগ্
মতমন্লক্ষ্লক্ষ্েলাি্ষলাকসান্ষদন।্মিিঃ্ওচ্ছয়সন্কাপড়্বতমিি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্নকশাি্
জচ্ছনয্ ছমব্ আঁকচ্ছতন।্ মি.্ ওচ্ছয়সন্ মতন্ বছি্ ধচ্ছি্ প্রমত্ সপ্তাচ্ছহই্ ওই্ প্রমতষ্ঠাচ্ছন্
োতায়াত্ কচ্ছিচ্ছছন্ মকন্তু্ মতমন্ মকছুই্ ষকচ্ছননমন।্ মতমন্ বািবাি্ মিিঃ্ ওচ্ছয়সচ্ছনি্ ছমব্
ষদচ্ছে্জানান,্না,্ওচ্ছত্কাজ্হচ্ছব্না। 
  
ষদড়শ্বাচ্ছিি্িত্বযথথ্হবাি্পি্ওচ্ছয়সন্বুঝচ্ছত্পািচ্ছলন্তাঁি্মনচ্ছজি্িাথাচ্ছতই্ষবাধ্
হয়্ গলদ্ িচ্ছয়্ ষগচ্ছছ।্ এিপি্ একমদন্ সন্ধযায়্ মতমন্ িানমবক্ বযবহাি্ মনচ্ছয়্ ভাবচ্ছত্
বসচ্ছলন্োচ্ছত্নতুন্ষকান্ভাবনাি্ফল্হয়। 
  
এবাি্ মতমন্একো্নতুন্পচ্ছথ্এগুচ্ছবন্ মঠ্ক্কিচ্ছলন।্ মতমন্ মশেীচ্ছদি্আঁকা্অসিাপ্ত্
মকছু্ নকশা্ মনচ্ছয়্ ষক্রতাি্ অমফচ্ছস্ হামজি্ হচ্ছলন।্ ষসোচ্ছন্ মগচ্ছয়্ মতমন্ বলচ্ছলন্ :্
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‘আিাচ্ছক্একেু্সাহােয্কিচ্ছবন্আশা্কমি।্এোচ্ছন্কতকগুচ্ছলা্অসিাপ্ত্নকশা্আচ্ছছ্:্
এগুচ্ছলা্মকভাচ্ছব্ষশষ্কিচ্ছল্আপনাচ্ছদি্পছন্দ্হচ্ছব্একেু্বলচ্ছবন? 
  
ষক্রতা্ ষবশ্ মকছুক্ষে্ ছমবগুচ্ছলা্ লক্ষয্ কচ্ছি্ বলচ্ছলন্ :্ ‘এগুচ্ছলা্ কমদচ্ছনি্ জনয্আিাি্
কাচ্ছছ্ষিচ্ছে্োন্ওচ্ছয়সন।্পচ্ছি্ষদো্কিচ্ছবন।‘ 
  
ওচ্ছয়সন্ মতনমদন্ পচ্ছি্ ষদো্ কিচ্ছতই্ ষসগুচ্ছলা্ পিািশথসহ্ ষফিত্ ষপচ্ছলন।্ তািপি্
ষক্রতাি্ধািো্অনুোয়ী্সব্ষশষ্কিচ্ছলন।্ফল্মক্হচ্ছলা?্সব্কমেই্গৃহীত্হল। 
  
এ্হচ্ছলা্ন’িাস্আচ্ছগকাি্কথা।্এিপি্ষথচ্ছক্ষক্রতা্শ’ষয়্শ’ষয়্নকশাি্বায়না্ষদন,্
সবই্তাি্প্রচ্ছয়াজন্আি্ধািো্অনুোয়ী্কিানীে্ফল্হচ্ছলা্ওচ্ছয়সন্কমিশন্মহসাচ্ছব্
পান্ষসাল্শ’ি্ষবমশ্েলাি।্ওচ্ছয়সন্বচ্ছলন্:্এেন্বুঝচ্ছত্পািমছ্বািবাি্ষকন্বযথথ্
হই।্আমি্ তাচ্ছক্আিাি্ িতাোই্ মদচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছলাি।্ এেন্ মঠ্ক্ মবপিীতোই্ কমি।্
তাচ্ছক্তাি্িতোই্এবাি্মদচ্ছত্মদচ্ছয়মছ।্ফচ্ছল্তাঁি্এেন্ধািো্হচ্ছলা্নকশাো্তাঁিই্
কিা।্আি্সমতযই্তাই।্তাঁচ্ছক্মকছু্আি্মবমক্র্কিচ্ছত্হয়্নাই।্মতমন্এেন্ষকচ্ছনন। 
  
মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্েেন্ মনউইয়চ্ছকথি্গভেথি্ মছচ্ছলন্তেন্ মতমন্একো্অদু্ভত্কাজ্
কচ্ছিমছচ্ছলন।্মতমন্িাজননমতক্কতথাচ্ছদি্সচ্ছে্ষবশ্ভাচ্ছলা্সম্পকথ্ষিচ্ছে্চলচ্ছতন্অথচ্
তাঁিা্তাঁি্দারুে্মবচ্ছিামধতা্কিচ্ছতন।্এবাি্শুনুন্মকভাচ্ছব্মতমন্তা্কিচ্ছতন।্েেনই্
ষকান্উঁচু্পদ্পূিে্কিাি্দিকাি্হচ্ছতা্মতমন্মবচ্ছিাধী্িাজননমতক্ষনতাচ্ছদি্আহ্বান্
কিচ্ছতন।্প্রথচ্ছি্তািা্হয়চ্ছতা্কািও্নাি্প্রস্তাব্কিচ্ছতন।্রুজচ্ছভে্বচ্ছলচ্ছছন,্আমি্
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তাচ্ছদি্বলতাি্এই্বযমক্তচ্ছক্মনচ্ছয়াগ্কিচ্ছল্িাজনীমত্ভাচ্ছলা্হচ্ছব্না।্জনসাধািে্এো্
ভাচ্ছলা্বচ্ছল্ষিচ্ছন্ষনচ্ছব্না। 
  
এিপি্তাঁিা্হয়চ্ছতা্আি্ষকান্নাি্প্রস্তাব্কিচ্ছতন।্আি্তাঁি্মবরুচ্ছি্ষতিন্মকছু্না্
থাকচ্ছলও্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্তাচ্ছদি্জানাচ্ছতন্মতমনও্ষতিন্জনগচ্ছেি্পচ্ছক্ষ্গ্রহেীয়্হচ্ছবন্না,্
তাই্আি্কাচ্ছিা্নাি্বসাচ্ছল্ভাচ্ছলা্হচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
তাঁচ্ছদি্তৃতীয়্প্রস্তাচ্ছবি্পি্চতুথথবাচ্ছিই্তাচ্ছদি্প্রস্তামবত্নািমেই্গ্রহে্কিতাি।্এিন্
ষলাকচ্ছক্আমিও্গ্রহে্কিতাি।্তাচ্ছদি্সহায়তাি্জনয্ধনযবদা্মদচ্ছয়্ষলাকমেই্চাকমি্
মদতাি্আি্আমি্তাচ্ছদিই্এি্জনয্কৃমতত্বেুকু্গ্রহে্কিচ্ছত্মদতাি্…্‘আমি্তাচ্ছদি্
বলতাি্তাচ্ছদি্েুশী্কিাি্জনযই্এো্কচ্ছিমছ্আি্এবাি্তাচ্ছদি্উমচত্আিায়্েুমশ্
কিা।‘ 
  
তাঁিা্তা্কচ্ছিচ্ছছন।্তািা্এো্কচ্ছিন্ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্তাি্মসমভল্সামভথস্মবল্আি্কি্
সম্বন্ধীয়্মবল্পাশ্কিচ্ছত। 
  
িচ্ছন্ িােচ্ছবন্ রুজচ্ছভে্ অচ্ছনযি্ সচ্ছে্ বহু্ পিািশথ্ কিচ্ছতন্ আি্ তাচ্ছদি্ পিািশথচ্ছক্
সম্মান্ মদচ্ছতন।্ রুজচ্ছভে্ েেন্ ষকান্ জরুিী্ চাকমি্ ষদবাি্ কাজ্ কিচ্ছতন্ তেন্
মবচ্ছিাধীচ্ছদি্ভাবচ্ছত্মদচ্ছতন্তাঁিাই্আসচ্ছল্চাকমিো্মদচ্ছয়চ্ছছন। 
  
. 
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লঙ্আইলযাচ্ছেি্একজন্ গামড়ি্ দালাল্একজন্স্কচ্ দম্পমতি্কাচ্ছছ্ একো্ বযবহৃত্
গামড়্ মবমক্র্ কিচ্ছত্ একই্ ষকৌশল্ কাচ্ছজ্ লাগান।্ এই্ দালাল্ গামড়ি্ পি্ গামড়্
ভদ্রচ্ছলাকচ্ছক্ ষদোন।্ মকন্তু্প্রমতমেচ্ছতই্ মতমন্ক্রমে্ ধিচ্ছত্ লাগচ্ছলন।্এোি্এই্ ষদাষ্
আচ্ছছ,্ওোি্ওই,্কেনও্বা্ দাি্ বড়্ ষবমশ।্এই্সিয়্ মতমন্আিাি্কাচ্ছছ্আচ্ছসন্
সাহােয্ষচচ্ছয়। 
  
আিিা্তাচ্ছক্উপচ্ছদশ্মদলাি্গামড়ো্ষলাকমেি্কাচ্ছছ্মবমক্র্কিাি্ষচষ্টা্না্কচ্ছি্তাচ্ছক্
‘মকনচ্ছত’্ মদন।্ মতমন্ মক্ কিচ্ছবন্ না্ বচ্ছল্ ‘ষলাকমেচ্ছক’্ বলচ্ছত্ মদন্ আপনািা্ মক্
কিচ্ছবন।্তাচ্ছক্বুঝচ্ছত্মদচ্ছত্হচ্ছব্তাি্কথাই্থাকচ্ছছ।্এো্শুনচ্ছত্ভাচ্ছলাই।্অতএব্
এি্পচ্ছিি্বাি্দালাল্ভদ্রচ্ছলাক্আি্একো্গামড়্ মকনচ্ছত্এচ্ছল্এই্ ষকৌশল্কাচ্ছজ্
লাগাচ্ছত্চাইচ্ছলন।্দালাল্তাই্ষফান্কচ্ছি্‘সযামে’্নাচ্ছিি্ষসই্ষলাকচ্ছক্জানাচ্ছলন্মতমন্
েমদ্এচ্ছস্তাঁচ্ছক্একেু্উপচ্ছদশ্ষদন্বড়্উপকাি্হয়। 
  
‘সযামে’্এচ্ছস্ ষপৌঁছচ্ছতই্দালাল্বলচ্ছলন,্ ‘সযামে’্আপমন্অতযন্ত্ ধুিন্ধি্ ষক্রতা।্গামড়ি্
দাি্সম্বচ্ছন্ধ্আপনাি্ধািো্দারুে।্এই্গামড়ো্একেু্ষদচ্ছে্বলচ্ছবন্এো্মবমক্র্কিচ্ছত্
ষগচ্ছল্কত্দাি্হওয়া্উমচত? 
  
‘সযামেি’্ িুচ্ছে্একগাল্ হামস্জাগচ্ছলা।্ ষশষ্পেথন্ত্তাি্ক্ষিতা্সম্বচ্ছন্ধ্আগ্রহ্জাগচ্ছছ্
আি্ দাি্ ষদওয়া্ হচ্ছে।্ মতমন্ গামড়ো্ চামলচ্ছয়্ কুইন্ কুচ্ছলভােথ্ ষথচ্ছক্  ুচ্ছি্ এচ্ছলন।্
তািপি্বলচ্ছলন,্গামড়ো্মতনশয়্মবমক্র্কিচ্ছল্েচ্ছথষ্ট্লাভ্হচ্ছয়চ্ছছ্ভাবচ্ছত্পাচ্ছিন।’ 
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‘এ্ দাচ্ছি্ মদচ্ছল্আপমন্গামড়ো্ মকনচ্ছবন?’্ দালাল্জানচ্ছত্ চাইচ্ছলন।্ মতনশ!্ মনশ্চয়ই।্
এোই্ষতা্মতমন্চান।্অতএব্মবমক্রি্কাজ্সিাধা্হচ্ছয়্ষগল্সচ্ছে্সচ্ছেই। 
  
মঠ্ক্ ষসই্ একই্ িানমসকতা্ বযবহাি্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ এক্ িিন-িমি্ প্রস্তুতকািক্ তাি্
মজমনস্ ব্রুকলীচ্ছনি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ বড়্ হাসপাতাচ্ছল্ মবমক্র্ কিাি্ জনয।্ এই্ হাসপাতালমে্
আচ্ছিমিকায়্সবচ্ছচচ্ছয়্ভাচ্ছলা্িিন-িমি্মবভাগ্কিচ্ছত্ষচচ্ছয়মছল।্েিঃ্এল–মেমন্িিন-
িমশ্মবভাচ্ছগি্দাময়চ্ছত্ব্মছচ্ছলন,্মতমন্ষসলসিযানচ্ছদি্অতযাচাচ্ছি্পাগল্হচ্ছত্চচ্ছলমছচ্ছলন।্
তািা্সবাই্মনচ্ছজচ্ছদি্মজমনচ্ছসি্প্রশিংসায়্পঞ্চিুে্মছল। 
  
একজন্ প্রস্তুতকািক্ মছল্ ষবশ্ ষকৌশলী।্ ষস্ িানব্ চমিত্র্ সম্বচ্ছন্ধ্ ষবশ্ ভাচ্ছলা্ িকি্
ওয়ামকবহাল্মছল।্ষস্এই্িকি্একো্মচমঠ্্মলচ্ছেমছল : 
  
‘আিাচ্ছদি্কািোনা্সম্প্রমত্এক্নতুন্ধিচ্ছনি্এে-ষি্েন্ত্র্বামনচ্ছয়চ্ছছ।্এই্ষিমশচ্ছনি্
প্রথি্চালান্সচ্ছব্িাত্র্আিাচ্ছদি্অমফচ্ছস্এচ্ছস্ ষপৌঁচ্ছচচ্ছছ।্ ষসগুমল্সমূ্পেথ্ মনেুঁত্নয়।্
আিিা্ ষসো্জামন্বচ্ছলই্েন্ত্রগুচ্ছলাি্উন্নমত্সাধন্কিচ্ছত্চাই।্আিিা্অতযন্ত্বামধত্
হব্েমদ্আপনািা্সিয়্কচ্ছি্এগুচ্ছলা্একেু্পিীক্ষা্কচ্ছি্আপনচ্ছদি্িতািত্জানান্
োচ্ছত্আিিা্আিও্ষবমশ্কচ্ছি্আপনাচ্ছদি্ষসবা্কিচ্ছত্পামি।্আপনািা্অতযন্ত্বযস্ত্
থাচ্ছকন্ষজচ্ছনই্সিয়্জানাচ্ছল্আিাচ্ছদি্গামড়্পাঠ্াচ্ছনাি্বযবস্থা্কিচ্ছত্পামি।‘ 
  
‘ওই্ মচমঠ্ো্ ষপচ্ছয়্একেু্আশ্চেথ্হচ্ছয়্োই,’্েিঃ্এল– েনাি্কথা্আিাি্ক্লাচ্ছস্বেথনা্
কিাি্সিয়্বচ্ছলন।্আমি্আশ্চেথ্আি্মনচ্ছজচ্ছক্সম্মামনত্ষবাধ্কমি।্ষকান্িিন-িমি্
প্রস্তুতকািক্ প্রমতষ্ঠান্ আচ্ছগ্ কেনও্ আিাি্ িতািত্ চায়মন।্ এত্ মনচ্ছজচ্ছক্ ষবশ্
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গুরুত্বপূেথ্বচ্ছল্িচ্ছন্হমেল।্ওই্সপ্তাচ্ছহি্প্রমতমে্িাচ্ছত্বযস্ত্থাকা্সচ্ছত্ত্বও্একো্মেনাি্
বামতল্ কচ্ছি্ মদলাি্ ওই্ েন্ত্রো্ ষদোি্ জনয।্ েতই্ ষসো্ ষদেলাি্ ততই্ আমবষ্কাি্
কিলাি্েন্ত্রো্আিাি্দারুে্ভাচ্ছলা্ষলচ্ছগচ্ছছ। 
  
ষকউ্ওো্আিায়্মবমক্রি্ষচষ্টা্কচ্ছিমন।্ষদেলাি্হাসপাতাচ্ছলি্জনয্েন্ত্রো্ষকনা্সমূ্পেথ্
আিািই্িমজথ।্ েন্ত্রোি্ চিৎকাি্গুোগুচ্ছেি্জনযই্আমি্ওোি্অেথাি্ মদচ্ছয়্ বসাচ্ছনাি্
বযবস্থা্কিলাি। 
  
উচ্ছরা্উইলসন্েেন্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্মহচ্ছসচ্ছব্ষহায়াইে্হাউচ্ছস্আসীন্তেন্কচ্ছেথল্এচ্ছোয়ােথ্
এি.্হাউস্জাতীয়্আি্আন্তজথামতক্বযাপাচ্ছি্প্রচে্প্রভাব্মবস্তাি্কচ্ছিমছচ্ছলন।্উইলসন্
কচ্ছেথল্ হাউচ্ছসি্ উপি্ ষগাপন্ পিািচ্ছশথি্ জনয্ দারুে্ মনভথি্ কিচ্ছতন্ ো্ মতমন্ তাঁি্
কযামবচ্ছনচ্ছেি্অনযানয্সদসযচ্ছদি্উপি্কিচ্ছতন্না। 
  
কচ্ছেথল্ষপ্রমসচ্ছেচ্ছন্টি্উপি্প্রভাব্ষফলাি্জনয্মক্পথ্ধচ্ছিমছচ্ছলন?্ষসৌভাগযবশতিঃ্আমি্
ষসো্ জানচ্ছত্ ষপচ্ছিমছ।্ ষেচ্ছহতু্ হাউস্ মনচ্ছজই্ ষসকথা্ আথথাি্ মে.্ হাউচ্ছেন্ মস্মথচ্ছক্
বচ্ছলন্আি্ মস্মথ্ষসো্হাউচ্ছসি্নাি্কচ্ছি্ মদ্সযাোিচ্ছে্ইভমনিং্ ষপাচ্ছি্একো্প্রবন্ধ্
ষলচ্ছেন। 
  
হাউস্ো্বচ্ছলমছচ্ছলন্তা্এই্িকি। 
  
. 
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‘আমি্ষপ্রমসচ্ছেন্টচ্ছক্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্জানাি্পি্বুঝলাি্তাচ্ছক্মনচ্ছজি্িচ্ছত্আনাি্সবাি্
ষসিা্উপায়্হচ্ছলা্তাি্িচ্ছন্ষকান্একো্ধািো্বিিূল্কচ্ছি্ষদয়া্আি্ষসো্কথায়্
কথায়্ হালকা্ ভাচ্ছবই্ মদচ্ছত্ হচ্ছব।্ এিনভাচ্ছব্ তা্ কিচ্ছত্ হচ্ছব্ োচ্ছত্ তাি্ িচ্ছন্ ষসো্
ভাববাি্ সুচ্ছোগ্থাচ্ছক।্প্রথিবাি্একো্ দু থেনাি্িধয্ মদচ্ছয়ই্ ষসো্ চ্ছে্ ষগল।্আমি্
ষহায়াইে্হাউচ্ছস্তাঁি্সচ্ছে্ষদো্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্একো্পিািশথ্মদচ্ছত্ষসো্মতমন্বামতল্
কচ্ছি্মদচ্ছলন।্মকন্তু্ষবশ্মকছুমদন্পচ্ছি্মেনাি্ষেমবচ্ছল্আশ্চেথ্হচ্ছয়্ষদেলাি্মতমন্ষসো্
ষবিালুি্মনচ্ছজি্বচ্ছল্চামলচ্ছয়্মদচ্ছলন। 
  
হাউস্মক্বাধা্মদচ্ছয়্বচ্ছলমছচ্ছলন,্কেনও্না,্এো্আপনাি্কথা্নয়,্এো্আিাি?্ওহ্্
না।্হাউস্ষস্িকি্কিাি্িানুষ্নন।্মতমন্ষঢি্ষবমশ্ষকৌশলী।্মতমন্প্রশিংসাি্জনয্
লালাময়ত্ মছচ্ছলন্ না,্ মতমন্ চাইচ্ছতন্ ফল।্ তাই্ মতমন্ উইলসনচ্ছক্ ভাবচ্ছত্ মদচ্ছলন্
িতলবো্ তাঁিই।্ অবশয্ হাউস্ আিও্ ষবমশ্ মকছু্ কিচ্ছলন।্ মতমন্ সকচ্ছলি্ সািচ্ছন্
উইলসনচ্ছক্ধািোোি্জনয্দারুে্প্রশিংসা্কিচ্ছলন। 
  
িচ্ছন্ িামে্ আসুন্ ষে্ আগািীকালই্ োি্ সচ্ছে্ কাজ্ কিচ্ছত্ োচ্ছবা্ ষসও্ মঠ্ক্ উচ্ছরা্
উইলসচ্ছনি্ িতই্ িানুষ।্ অতএব্ আসুন্ কচ্ছেথল্ হাউচ্ছসি্ িতই্ ষকৌশলচ্ছক্ কাচ্ছজ্
লাগাই। 
  
মনউ্ ব্রানসউইচ্ছকি্ একজন্ ষলাক্ ক’বছি্আচ্ছগ্ এই্ ষকৌশলো্আিাি্ উপি্ কাচ্ছজ্
লাগায়্আি্আিাি্সিথথনও্লাভ্কচ্ছি।্আমি্তেন্মনউ্ব্রানসউইচ্ছক্িাছ্ধিচ্ছত্আি্
ষনৌকামবহাি্কিাি্িতলব্কিমছলাি।্তাই্েুযমিষ্ট্বুযচ্ছিাি্েবি্ষচচ্ছয়্পাঠ্ালাি।্আিাি্
নাি্ মঠ্কানা্ওচ্ছদি্তামলকায়্ওঠ্াি্ফচ্ছল্প্রায়্কমদচ্ছনি্িচ্ছধয্শ’ষয়্শ’ষয়্কাগজ্মচমঠ্্
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এবিং্ নানা্ িকি্ মশমবচ্ছি্ থাকাি্ বযবস্থাি্ েবি্ আসচ্ছত্ লাগল।্ আমি্ মবহ্বল্ হচ্ছয়্
পড়লাি,্ ষকান্ো্পছন্দ্কিব্ বুঝচ্ছত্পািলাি্না।্এবাি্এক্ মশমবচ্ছিি্িামলক্ভামি্
বুমিি্একো্কাজ্কিল।্ষস্আিায়্একো্মচমঠ্্মদচ্ছয়্মনউ্ইয়চ্ছকথি্মকছু্ষলাচ্ছকি্নাি,্
মঠ্কানা্ আি্ ষেমলচ্ছফান্ নম্বি্ পামঠ্চ্ছয়্ বলল্ তাচ্ছদি্ ষস্ ষসবা্ কচ্ছিচ্ছছ।্ ষসো্ ষকিন্
আমিই্ষজচ্ছন্মনচ্ছত্পামি। 
  
আমি্ অবাক্ হচ্ছয়্ ষদেলাি্ ওই্ তামলকাি্ একজন্ আিাি্ পমিমচত।্ আমি্ তাঁচ্ছক্
ষেমলচ্ছফান্কিলাি্আি্তাঁি্অমভজ্ঞতাি্কথা্জানচ্ছত্ষপচ্ছি্মশমবচ্ছি্ষফান্কচ্ছি্আিাি্
োওয়াি্মদন্জামনচ্ছয়্মদলাি। 
  
অচ্ছনযিা্তাচ্ছদি্মজমনস্আিাচ্ছক্মবমক্রি্ষচষ্টা্কিমছল,্মকন্তু্একজন্আিাচ্ছক্মনচ্ছজচ্ছকই্
মবমক্র্কিচ্ছতই্মদল।্জয়্হল্তািই। 
পঁমচশ্শতাব্দী্আচ্ছগ্একজন্ষচনা্জ্ঞানী্বযমক্ত্লাওৎচ্ছস্ো্বচ্ছলমছচ্ছলন্তা্এই্বইচ্ছয়ি্
পাঠ্কচ্ছদি্জানা্থাকচ্ছল্োিাপ্হচ্ছব্না্: 
  
নদী্আি্সাগি্শত্শত্পাহাড়ী্নদীি্উৎসগথ্লাভ্কচ্ছি্ষেচ্ছহতু্তািা্সিুচ্ছদ্রি্মনচ্ছচই্
অবস্থান্কচ্ছি।্আি্ষসই্কািচ্ছেই্তািা্পাহাড়ী্নদীি্উপি্কতৃথত্ব্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্তাই্
জ্ঞানী্িহান্িানুচ্ছষিা্সাধািে্িানুচ্ছষি্উপচ্ছি্থাকাি্জনযই্তাচ্ছদি্ মপছচ্ছনই্থাচ্ছকন।্
তাই্তািা্সাধািচ্ছেি্উপি্কতৃথত্ব্কিচ্ছলও্তািা্তাচ্ছদি্ভাি্ বুঝচ্ছত্পাচ্ছি্না।্তাই্
তাচ্ছদি্স্থান্আচ্ছগ্হচ্ছলও্ষকউ্আ াত্পায়্না।’ 
অতএব্অপিচ্ছক্েমদ্মনচ্ছজি্িচ্ছত্আনচ্ছত্চান,্তাহচ্ছল্৭্নম্বি্মনয়ি্হল্: 
অপি্বযমক্তচ্ছক্ভাবচ্ছত্মদন্িতলবো্তািই। 
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সপ্তদশ পতির্ছেদ 
অবাক্কিাি্মকছু্মনয়ি 

  
িচ্ছন্িােচ্ছবন্অপি্বযমক্ত্হয়চ্ছতা্সমূ্পেথ্ভুল্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্তচ্ছব্ষস্তা্িচ্ছন্কচ্ছি্না।্
এজনয্তাচ্ছক্ষদাষ্ষদচ্ছবন্না।্ষে্ষকান্ষবাকাই্এো্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্তাচ্ছক্শুধু্ষবাঝাি্
ষচষ্টা্ করুন।্ একিাত্র্ বুমিিান,্ সহনশমক্তসম্পন্ন,্ আলাদা্ ধিচ্ছনি্ িানুষই্ এো্ ষচষ্টা্
কচ্ছি্থাচ্ছকন। 
  
অনয্বযমক্ত্ষে–এিকিভাচ্ছব্কাজ্কচ্ছি্তাি্একো্কািে্আচ্ছছ।্ষসই্ষগাপন্কািেো্
েুঁচ্ছজ্ ষবি্করুন–তা্হচ্ছলই্তাি্এিকি্বযবহাচ্ছিি্কািে্বা্ হয়চ্ছতা্তাি্বযমক্তচ্ছত্বি্
কথাোই্বুঝচ্ছত্পািচ্ছবন। 
  
দয়া্কচ্ছি্সচ্ছতাি্িধয্মদচ্ছয়্তাি্জায়গায়্মনচ্ছজচ্ছক্িােুন। 
  
আপমন্েমদ্মনচ্ছজচ্ছক্বচ্ছলন,্‘আমি্েমদ্ওি্জায়গায়্থাকতাি্তাহচ্ছল্আিাি্অনুভূমত্
ষকিন্হচ্ছতা্ বা্ মকভাচ্ছব্ চলতাি?’্এিকি্কিচ্ছত্পািচ্ছল্আপমন্প্রচুি্ মবিমক্ত্আি্
সিয়্বাঁচাচ্ছত্পািচ্ছবন।্কািে্কািেো্েুঁচ্ছজ্পাওয়াি্জনয্আগ্রহী্হওয়ায়্তাি্ফচ্ছলি্
জনয্ আিিা্ ততো্ মবিক্ত্ হব্ না।্আি্ তাছাড়াও্ এচ্ছত্আপমন্ িানমবক্ সম্পচ্ছকথি্
ষক্ষচ্ছত্র্আপনাি্দক্ষতা্প্রচুি্বাড়াচ্ছত্পািচ্ছবন। 
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ষকচ্ছনথ্এি.্গুে্তাি্হাউ্ েু্োন্ মপপল্ইনেু্ ষগাে’্বইচ্ছত্ মলচ্ছেচ্ছছন,্ ‘এক্মিমনে্
অচ্ছপক্ষা্কচ্ছি্ষদেুন্আপনাি্মনচ্ছজি্কাচ্ছজ্আপনাি্উৎসাহ্কতো্আচ্ছছ।্তুলনা্কচ্ছি্
ষদেুন্অনয্ ষকান্বযাপাচ্ছি্আপনাি্উৎসাহ্কতো্কি।্এবাি্ বুচ্ছঝ্ষদেুন্ পৃমথবীচ্ছত্
অনয্ ষে্ ষকান্ ষলাকই্ মঠ্ক্ এইিকিভাচ্ছব।্ তািপি্ মলঙ্কন্ আি্ রুজচ্ছভচ্ছেি্ সচ্ছে্
আপমন্আয়ত্ত্কিচ্ছত্পািচ্ছবন্ ষে্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্বযবহাি্ মনভথি্কচ্ছি্অপি্ ষলাকমেি্
দৃমষ্টচ্ছকাে্বুচ্ছঝ্ষনবাি্আন্তমিকতাি্উপচ্ছিই।‘ 
  
ষবশ্কচ্ছয়ক্বছি্ধচ্ছি্আমি্অবসি্কাোচ্ছত্ষচচ্ছয়মছ্আিাি্বামড়ি্কাছাকামছ্একো্
পাচ্ছকথ্ ষবমড়চ্ছয়্আি্ষ াড়ায়্চচ্ছড়।্আচ্ছগকাি্কাচ্ছলি্ ষসই্গলচ্ছদি্িতই্আমি্একো্
ওক্ গাছচ্ছক্ দারুে্ ভাচ্ছলাবাসতাি,্ বলা্ োয়্ পুচ্ছজা্ কিতাি।্ তাই্ প্রচ্ছতযক্ বছচ্ছি্
অপ্রচ্ছয়াজনীয়্আগুন্ ষলচ্ছগ্ ষছাে্ ষছাে্গাছ্ পুচ্ছড়্ ষেচ্ছত্ ষদচ্ছে্আমি্ েুব্কষ্ট্ ষপতাি।্
এই্আগুন্অবশযই্অসাবধানী্ ধূিপানকািীচ্ছদি্জনয্লাগচ্ছতা্না।্এো্লাগচ্ছতা্ ষছাে্
ষছাে্ষছচ্ছলিা্গাচ্ছছি্তলায়্আগুন্লামগচ্ছয়্মেি্ষভচ্ছজ্োওয়াি্জচ্ছনয।্িাচ্ছঝ্িাচ্ছঝ্এই্
আগুন্ মবিাে্ আকাি্ ধািে্ কিচ্ছতা্ ষে্ ফায়াি্ মব্রচ্ছগেচ্ছক্ োকচ্ছত্ হচ্ছতা্ ষিাকামবলা্
কিচ্ছত। 
  
পাচ্ছকথি্একো্ষকাচ্ছে্ষবাচ্ছেথ্অবশয্ষলো্মছল্ষে,্ষকউ্ষকান্আগুন্জ্বালচ্ছল্জমিিানা্
বা্কািাদে্হচ্ছত্পাচ্ছি।্মকন্তু্ষনামেশো্পাচ্ছকথি্এিন্জায়গায়্োঙাচ্ছনা্মছল্ষে্ষছচ্ছলিা্
ষকউই্ ষসো্ ষদেচ্ছত্ ষপত্না।্একজন্ ষ াড়সওয়াি্ পুমলশই্পাচ্ছকথ্ এসব্তত্বাবধান্
কিত।্ মকন্তু্ ষস্ তাি্ কতথবয্ ষতিনভাচ্ছব্ গুরুত্ব্ সহকাচ্ছি্ কিত্ না্ আি্ আগুনও্
েথািীমত্ জ্বলচ্ছত্ থাকত্ প্রমত্ ঋতুচ্ছতই।্ একবাি্আমি্আগুন্ লক্ষয্ কচ্ছি্ পুমলশমেি্
কাচ্ছছ্ ছুচ্ছে্ মগচ্ছয়্ তাচ্ছক্ আগুচ্ছনি্ কতা্ বচ্ছল্ দিকচ্ছল্ েবি্ ষদবাি্ কথা্ বললাি।্
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পুমলশমে্অম্লানবদচ্ছন্উত্তি্ মদল্আগুন্লাগচ্ছল্েবি্ ষদয়া্তাি্কাজ্নয়!্আমি্প্রায়্
িমিয়া্হচ্ছয়্উঠ্লাি্আি্এিপি্েেন্ষ াড়ায়্চচ্ছড়্ষবড়াতাি্ষছচ্ছলচ্ছদি্আগুন্জ্বালচ্ছত্
ষদেচ্ছলই্তাচ্ছদি্ তাড়া্ কিতাি।্আমি্ লমজ্জত্ও্ ষগাড়ায়্ ষছচ্ছলচ্ছদি্ দৃমষ্টচ্ছকাে্ ষথচ্ছক্
বযাপািো্আমি্ষদমেমন।্আমি্স্বমনচ্ছয়ামজত্আইন্িক্ষক্হচ্ছয়ই্কাজ্কিচ্ছত্চাইতাি।্
আগুন্জ্বলচ্ছত্ ষদেচ্ছল্আিাি্ িন্এিনই্ োিাপ্ হচ্ছয়্উঠ্চ্ছতা্ ষে্ মঠ্ক্কিাি্ বদচ্ছল্
ভুলই্কচ্ছি্ বসতাি।্আমি্কতৃথত্ব্ বযিকস্বচ্ছি্ ষছচ্ছলচ্ছদি্সতকথ্কচ্ছি্ বলতাি্ ষে্ মঠ্ক্
কিাি্ বদচ্ছল্ ভুলই্ কচ্ছি্ বসতাি।্ আমি্ কতৃথত্ব্ বযিকস্বচ্ছি্ ষছচ্ছলচ্ছদি্ সতকথ্ কচ্ছি্
বলতাি্ ষে্এজনয্তাচ্ছদি্জমিিানা্আি্ষজলও্হচ্ছত্পাচ্ছি।্তাচ্ছদি্ ষগ্রপ্তাচ্ছিি্ভয়ও্
ষদোতাি।্ আমি্ ষকবল্ মনচ্ছজি্ িনচ্ছকই্ হাো্ কিচ্ছত্ চাইতাি,্ তাচ্ছদি্ িন্ মবচাি্
কিতাি্না। 
  
ফলাফল্মক্হচ্ছলা?্ষছচ্ছলিা্কথা্শুনচ্ছতা–ষবশ্অসন্তুষ্ট্হচ্ছয়ই্ষিচ্ছন্মনত।্আমি্পাহাচ্ছড়্
ষ াড়ায়্চচ্ছড়্উচ্ছঠ্্ষগচ্ছল্আিাি্ধািো্তািা্আবাি্আগুন্জ্বািাচ্ছতা্আি্ষবাধহয়্সািা্
পাকথোই্পুমড়চ্ছয়্ছাই্কিচ্ছত্চাইচ্ছতা। 
  
সিয়্ষকচ্ছে্চলচ্ছল্আমি্আশা্কিলাি্িানমবক্সম্পকথ্ মনচ্ছয়্আিাি্নতুন্মকছু্জ্ঞান্
সঞ্চয়্ হচ্ছয়চ্ছছ।্ একেু্ ষকৌশলীও্ হই,্আি্অচ্ছনযি্ দৃমষ্টচ্ছকাে্ ষথচ্ছক্ সব্ মকছু্ ষদেচ্ছত্
অভযস্ত্হলাি।্এি্ফচ্ছল্হুকুি্ষদবাি্বদচ্ছল্জ্বলন্ত্আগুন্ষদচ্ছে্এমগচ্ছয়্মগচ্ছয়্অচ্ছনকো্
এইভাচ্ছব্শুরু্কিতাি্: 
  
মক্ষছচ্ছলিা,্সিয়্ভাচ্ছলা্কােচ্ছছ?্আি্মক্িান্না্হচ্ছে?…্আিাি্ষছচ্ছল্বচ্ছয়চ্ছস্আিিাও্
আগুন্ ধিাতাি–এেনও্ অবশয্ ভাচ্ছলাবামস।্ মকন্তু্ ষতািিা্ ষবাধহয়্ জাচ্ছনা্ না্ বাগাচ্ছন্
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আগুন্জ্বালাচ্ছনা্েুবই্মবপজ্জনক।্আমি্অবশয্জামন,্ষতািিা্ষকান্অমনষ্ট্কিচ্ছত্চাও্
না।্তচ্ছব্অনয্ ষছচ্ছলিা্ ষসিকি্সাবধানী্ নয়।্ওিা্ ষতািাচ্ছদি্আগুন্জ্বালাচ্ছত্ ষদচ্ছে্
আগুন্জ্বালায়্অথচ্োওয়াি্পি্ মনমভচ্ছয়্ ষেচ্ছত্ ভুচ্ছল্োয়্আি্ ষসো্শুকচ্ছনা্পাতায়্
ষলচ্ছগ্ সব্ গাছ্ পুমড়চ্ছয়্ ষফচ্ছল।্তচ্ছব্আমি্ ষকান্ হুকুি্কচ্ছি্ ষতািাচ্ছদি্আনন্দ্িামে্
কিচ্ছত্আমসমন।্আমি্চাই্ষতািিা্আনন্দ্কচ্ছিা।্তচ্ছব্ষদে,্ষতািিা্শুকচ্ছনা্পাতাগুচ্ছলা্
এেনই্ আগুচ্ছনি্ কাছ্ ষথচ্ছক্ সমিচ্ছয়্ নাও-আি্ োওয়াি্ সিয়্ ধুচ্ছলায়্ আগুনো্ চাপা্
মদচ্ছত্ ভুল্না।্কিচ্ছব্ ষতা্এো?্এিপি্েেন্আনন্দ্কিচ্ছত্চাইচ্ছব্পাহাচ্ছড়ি্উপি্
ষেোচ্ছন্বামল্আচ্ছছ্ষসকাচ্ছন্ধিাচ্ছল্ষকিন্হয়?্তাচ্ছত্ষকান্ক্ষমতও্হচ্ছব্না্…।্এোচ্ছন্
আগুন্জ্বালাচ্ছল্ ষজলও্হচ্ছত্পাচ্ছি।্ ষতািাচ্ছদি্ধনযবাদ।্আো,্এবাি্আমস।্ ষতািিা্
সু্ফমতথ্কি। 
  
এ্ধিচ্ছনি্কথায়্কত্তফাৎ্ চ্ছে্োয়।্এি্ফচ্ছল্ ষছচ্ছলিা্সহচ্ছোমগতা্কিচ্ছত্চায়।্
ষকান্মবিমক্ত্বা্অসমহষু্ণতা্তাচ্ছদি্িচ্ছধয্থাচ্ছক্না।্তাচ্ছদি্হুকুি্কচ্ছি্বন্ধ্কিচ্ছত্হয়্
না।্ কািে্ তািা্ তাচ্ছদি্ িুে্ িক্ষা্ কিচ্ছত্ ষপচ্ছিচ্ছছ।্ এচ্ছত্ তাচ্ছদি্ িন্ ভাচ্ছলা্ থাচ্ছক,্
আমিও্ ষসিকি্ থামক্ কািে্ আমি্ তাচ্ছদি্ দৃমষ্টচ্ছকাে্ ষথচ্ছক্ বযাপািো্ ষদেচ্ছত্ ষচচ্ছয়্
অবস্থাো্সািাল্মদচ্ছয়মছ। 
  
. 
  
এি্পচ্ছিি্বাি্কাউচ্ছক্ওই্আগুন্ষনভাচ্ছনাি্কথা্বলাি্বা্অনয্কাজ্কিাচ্ছনাি্আচ্ছগ্
তাচ্ছদি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছক্বযাপািো্একেু্ষচাে্বন্ধ্কচ্ছি্ষদচ্ছে্মনন।্এো্কিচ্ছলই্ভাচ্ছলা্
নয়্মক?্মনচ্ছজচ্ছক্প্রশ্ন্করুন্:্‘ষলাকমে্একাজ্কিচ্ছত্চায়্ষকন?’্এো্সমতয্ষে্এচ্ছত্
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সিয়্লাগচ্ছব।্তচ্ছব্তাচ্ছত্নতুন্বনু্ধ্পাচ্ছবন্আি্ঝগড়া্ষিষাচ্ছিমষি্বদচ্ছল্ভাচ্ছলা্ফলও্
লাভ্হচ্ছব।্এচ্ছত্জুচ্ছতাি্তলাও্ক্ষয়্হচ্ছব্কি। 
  
হাভথােথ্ মবজচ্ছনস্ সু্কচ্ছলি্ েীন,্ েনহযাস্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ কািও্ অমফচ্ছস্ মগচ্ছয়্ তাি্ সচ্ছে্
ষদো্কিাি্আচ্ছগ্অমফচ্ছসি্সািচ্ছনি্িাস্তায়্দু ন্টা্পায়চািী্কিচ্ছত্চাই,্মকন্তু্ষকাচ্ছনা্
পমিষ্কাি্ধািো্না্ মনচ্ছয়্ ঢুকচ্ছত্চাই্না।্ ষেিন্আমি্ মক্বলচ্ছবা্তািই্বা্উত্তি্ মক্
হচ্ছব।্োি্কাচ্ছছ্োচ্ছবা্তাি্দৃমষ্টভেী্ষজচ্ছন্িাোই্ষশ্রয়। 
  
কথাো্এতই্দািী্ষে্বািবাি্ষসো্িচ্ছন্িাো্দিকাি। 
  
এই্বইমে্পড়াি্পি্েমদ্সবথদা্সবমকছু্অচ্ছনযি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছক্ষদোি্অভযাস্জন্মায়্
তাহচ্ছল্এো্মনিঃসচ্ছন্দহ্ষে্আপনাি্জীবচ্ছন্এো্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছব্একো্মদ্দশথন্আি্সুন্দি্
ষকান্অমভজ্ঞতা। 
  
তাই্অচ্ছনযি্ মবিমক্ত্না্জামগচ্ছয়্িানুষচ্ছক্েমদ্পমিবতথন্কিচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্৮্নম্বি্
মনয়ি্হল্:্‘আন্তমিকভাচ্ছব্অপচ্ছিি্দৃমষ্টচ্ছকাে্ষথচ্ছকই্সব্মকছু্ষদোি্ষচষ্টা্করুন।’ 
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অষ্টাদশ পতির্ছেদ 
ো্সবাই্আশা্কচ্ছি 

  
আপমন্মক্এিন্িন্ত্র্জানচ্ছত্চান্না্োচ্ছত্সব্িকি্তকথাতমকথ্বন্ধ্হয়,্শত্রুতা্দূি্
হচ্ছয়্ভাচ্ছলা্সম্পকথ্গচ্ছড়্ওচ্ছঠ্;্আি্অপি্বযমক্ত্ষবশ্িচ্ছনাচ্ছোগ্মদচ্ছয়্আপনাি্সব্কথা্
ষশাচ্ছন? 
  
হযাঁ্ বলচ্ছছন্ ষতা?্ ষবশ্ তাহচ্ছল্ মঠ্ক্আচ্ছছ।্ এবাি্ এইভাচ্ছব্ শুরু্ করুন্ :্ ‘আপনাি্
এিকি্িচ্ছনাভাচ্ছবি্জনয্আপনাচ্ছক্কোিাত্রও্ষদাষাচ্ছিাপ্কিমছ্না!্আপনাি্জায়গায়্
আমি্থাকচ্ছল্একই্িকি্ভাবতাি।’ 
  
এ্ধিচ্ছনি্উত্তি্ষপচ্ছল্সবচ্ছচচ্ছয়্মেেমেচ্ছে্বা্েুঁতেুঁচ্ছত্িানুষও্বশ্িানচ্ছব।্আপমন্েমদ্
শতকিা্একশ্ভাগ্আন্তমিকতা্ মনচ্ছয়্এো্বচ্ছলন্ ষে্তাি্জায়গায়্থাকচ্ছল্আপনাি্
িচ্ছনাভাবও্একই্িকি্হচ্ছতা্ষসো্সমূ্পেথ্সমতযই্হচ্ছতা।্বুমঝচ্ছয়্বমল্বযাপািো।্অল্
কযাচ্ছপাচ্ছনি্কথাোই্ধরুন।্অল্কযাচ্ছপাচ্ছনি্িতই্েমদ্আপনাি্শিীি,্ ষিজাজ্আি্
িন্হচ্ছতা,্আি্ধরুন্তািই্িচ্ছতা্পামিপামশ্বথকতা্আি্অমভজ্ঞতাও্আপমন্ষপচ্ছয়চ্ছছন।্
তাহচ্ছল্আপমন্ মঠ্ক্তািই্িত্হচ্ছয়্ ষেচ্ছতন–তািই্িত্ষসোচ্ছন্থাকচ্ছতন্কািে্এই্
সব্মজমনসই্তাচ্ছক্অল্কযাচ্ছপান্কচ্ছি্তুলচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
আপমন্ষে্ষকান্ঝুিঝুমি্বা্ি্যােল্সাপ্নন্তাি্একিাত্র্কািে্হচ্ছলা্আপনাি্বাবা্
িা্ঝুিঝুমি্সাপ্নন। 

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

233 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

  
আপমন্ো্তাি্জনয্েুব্ষবমশ্কৃমতত্ব্দামব্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্না।্আি্িচ্ছন্িােচ্ছবন,্ষে্
ষলাক্মবচ্ছবচনাহীন্হচ্ছয়্আপনাি্কাচ্ছছ্আসচ্ছত্পাচ্ছি্তাি্জচ্ছনযও্তাি্ষদাষ্ষবমশ্নয়।্
এিন্ষকান্ষবচামিি্জনয্দুিঃে্ষবাধ্কিাই্উমচত।্তাচ্ছক্সহৃদয়তা্ষদোচ্ছনা্দিকাি।্
জন্মব্গাও্িাস্তা্মদচ্ছয়্ষকান্িাতালচ্ছক্েলিচ্ছল্অবস্থায়্ষদেচ্ছল্বলচ্ছতন্:্‘ওই্ষদেুন্
এক্িাতাল,্ইশ্বচ্ছিি্অসীি্করুোচ্ছতই্আমি্ওই্িকি্হইমন।‘ 
  
আগািীকালই্ষেসব্ষলাচ্ছকি্িুচ্ছোিুমে্হচ্ছবন্তািা্চািভাচ্ছগি্মতনভাচ্ছগই্করুো্আি্
সিচ্ছবদনাি্ প্রতযাশী।্ তাচ্ছদি্ েমদ্ ষসো্ ষদন্ তাহচ্ছল্ তািা্ আপনাচ্ছক্ ভাচ্ছলাবাসচ্ছব।্
আমি্ একবাি্ মলেল্ উইচ্ছিচ্ছনি্ ষলমেকা্ লুইস্ ষি্ অযালকে্ সম্পচ্ছকথ্ ষবতাচ্ছি্ একো্
ভাষে্ মদচ্ছয়মছলাি।্স্বভাবতই্আমি্জানতাি্ মতমন্িযাসাচুচ্ছসেচ্ছসি্কনকচ্ছেথ্বাস্কিা্
কালীন্তাি্মবেযাত্বইমে্ষলচ্ছেন।্মকন্তু্মক্বলমছ্না্ষভচ্ছবই্বচ্ছল্ষফচ্ছলমছলাি,্আমি্
তাি্আমদ্বামড়্মনউ্হযাঁম্পশায়াচ্ছিি্কনকচ্ছেথ্মগচ্ছয়মছলাি।্মনউ্হযাঁম্পশায়াি্কথাো্েমদ্
একবাি্িাত্র্বলতাি্তাহচ্ছল্িচ্ছন্কিাি্কািে্থাকত্না।্মকন্তু্আিাি্দূভথাগয,্আমি্
দুবািই্ষসো্বচ্ছলমছলাি।্এিপচ্ছিই্িামশ্িামশ্ মচমঠ্্আি্ষেমলগ্রাফ্আসচ্ছত্লাগচ্ছলা।্
তাি্িচ্ছধয্দারুে্জ্বালা্ধিাচ্ছনা্বাকযবােও্মছল।্এসব্ষপচ্ছয়্আিাি্িাথা্প্রায়্ভন্ভন্
কিচ্ছত্লাগল,্ ষেন্হাজাচ্ছিা্ ষিৌিামছি্দিংশন্জ্বালা।্ ষকউ্ষকউ্আবাি্বযে্কচ্ছিচ্ছছ,্
ষকউ্বা্অপিান। 
  
একজন্িমহলা্ মেমন্কনকচ্ছেথ্ িযাসাচুচ্ছসেচ্ছস্জচ্ছন্মমছচ্ছলন,্তেন্ মতমন্ মফলাচ্ছেলমফয়ায়্
থাকচ্ছতন,্আিাি্উপি্তাি্িচ্ছনি্সব্িাগ্উজাড়্কচ্ছি্মদচ্ছয়মছচ্ছলন।্আমি্েমদ্মিস্
অযালকেচ্ছক্মনউ্মগমনি্নিোমদকা্বলতাি্তাহচ্ছলও্ষবাধহয়্তাঁি্তত্িাগ্হচ্ছতা্না।্
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তাঁি্ মচমঠ্ো্ পড়চ্ছত্ পড়চ্ছত্ তাই্ ষভচ্ছবমছলাি্ ভামগযস্ এিন্ িমহলা্ আিাি্ স্ত্রী্ নন।্
আিাি্ইচ্ছে্হচ্ছয়মছল্িমহলাচ্ছক্ মলচ্ছে্জানাচ্ছবা্ ষে্ ভূচ্ছগাচ্ছলি্জ্ঞান্আিাি্না্থাকচ্ছত্
পাচ্ছি,্তচ্ছব্তাি্সাধািে্ভদ্রতাচ্ছবাধেুকুও্ ষনই।্এই্ভাচ্ছবই্শুরু্কিব্ ষভচ্ছবমছলাি।্
তািপি্জািাি্হাতা্গুমেচ্ছয়্তাি্সম্পচ্ছকথ্মক্ষভচ্ছবমছ্ষসো্মলেব্মস্থি্কিলাি।্তচ্ছব্
ষসো্ কমিমন,্ আমি্ মনচ্ছজচ্ছক্ সিংেত্ কিলাি।্ আমি্ বুঝলাি,্ ষে্ ষকান্ িাথা্ গিি্
ষবাকাই্এিন্কিচ্ছত্পাচ্ছি–আি্ষবমশি্ভাগ্ষবাকাই্তা্কিচ্ছব। 
  
আমি্তাই্ষবাকাঁচ্ছদি্উপচ্ছি্থাকব্িনস্থ্কিলাি।্তাই্িমহলাি্শত্রুতা্ষবাধচ্ছক্ দূি্
কচ্ছি্তাি্সাচ্ছথ্বনু্ধত্ব্অজথন্কিব্মঠ্ক্কিলাি।্এো্একো্চযাচ্ছলচ্ছিি্িতই,্একিি্
ষেলচ্ছত্আিাি্েুবই্ভাল্লাচ্ছগ।্মনচ্ছজচ্ছক্তাই্বললাি্:্‘তাি্জায়গায়্থাকচ্ছল্আমিও্
ষবাধহয়্ একই্আচিে্ কিতাি।্ তাই্ তাি্ িচ্ছনাভাচ্ছবি্ সচ্ছে্ একাম্ হচ্ছত্ চাইলাি।্
এিপি্ েেন্ মফলাচ্ছেলমফয়াি্ ষগলাি্ আমি্ তাচ্ছক্ ষেমলচ্ছফাচ্ছন্ োকলাি।্ কথাবাতথাো্
আিাচ্ছদি্িচ্ছধয্অচ্ছনকো্এই্িকি্হয়্: 
  
আমি্ :্ মিচ্ছসস্অিুক,্আপমন্আিাচ্ছক্কচ্ছয়ক্সপ্তাহ্আচ্ছগ্একো্ মচমঠ্্ মলচ্ছেমছচ্ছলন।্
তাি্জনয্আপনাচ্ছক্ধনযবাদ্জানাচ্ছত্চাই। 
  
মতমন্(একেু্কাো্কাো্িামজথত্কণ্ঠস্বি)্:্কাি্সচ্ছে্কথা্বলমছ্জানচ্ছত্পামি্মক? 
  
আমি্ :্আমি্আপনাি্অপমিমচত।্আিাি্ নাি্ ষেল্কাচ্ছনথগী।্কচ্ছয়ক্িমববাি্আচ্ছগ্
ষিমেওচ্ছত্ আিাি্ অযালকে্ সম্পচ্ছকথ্ একো্ কমথকা্ আপমন্ শুচ্ছনচ্ছছন।্ আমি্ তেন্
ষবাকাি্িতই্বচ্ছলমছলাি্মতমন্মনউ্হযাঁম্পশায়াচ্ছিি্কনকচ্ছেথ্বাস্কিচ্ছতন।্এো্েুবই্
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ষবাকাি্িত্বচ্ছলমছলাি।্তাই্আমি্ক্ষিা্প্রাথথনা্কিচ্ছত্চাই।্আপমন্ ষে্সিয়্কচ্ছি্
আিায়্মলচ্ছেচ্ছছন্তাি্জনয্আমি্কৃতজ্ঞ। 
  
মতমনিঃ্আমি্দুিঃমেত্মিিঃ্কাচ্ছনথগী,্আিাি্ষিজাজ্োিাপ্হচ্ছয়্োওয়ায়্আমি্ওই্মচমঠ্্
মলচ্ছেমছলাি;্আিািই্ক্ষিা্চাওয়া্উমচত। 
  
আমি্ :্না!্না!্আমি্ক্ষিা্চাইচ্ছবন্না,্আিািই্ ষসো্কিা্উমচত।্ ষে্ ষকান্ সু্কচ্ছলি্
ষছচ্ছলও্এিন্ভুল্কিচ্ছতা্না্আমি্ো্কচ্ছিমছ।্পচ্ছিি্িমববাচ্ছি্আমি্ষিমেওচ্ছত্ভুলো্
সিংচ্ছশাধন্কচ্ছিমছ্আি্এেন্আপনাি্কাচ্ছছ্বযমক্তগতভাচ্ছব্ক্ষিা্প্রাথথনা্কিচ্ছত্চাই। 
  
মতমনিঃ্আমি্িযাসাচুচ্ছিচ্ছসি্কনকচ্ছেথ্জচ্ছন্মমছলাি।্ষসোচ্ছন্আিাচ্ছদি্পমিবাি্প্রায়্দুশ্
বছচ্ছিি্বামসন্দা,্আিাচ্ছদি্িাজয্মনচ্ছয়্আিিা্গমবথত।্মিস্অযালকে্মনউ্হযাঁম্পশায়াচ্ছি্
জচ্ছন্মমছচ্ছলন্বলায়্আিাি্ েুবই্িাগ্হয়।্ মকন্তু্এই্ মচমঠ্ি্জনয্অতযন্ত্লমজ্জত্ষবাধ্
কিমছ। 
  
আমি্:্আমি্আপনাচ্ছক্জানাচ্ছত্চাই্আপমন্আিাি্দশভাচ্ছগি্এক্ভাগও্দুিঃমেত্নন।্
আিাি্ ভুচ্ছল্ িযাসাচুচ্ছিচ্ছসি্ ক্ষমত্ হয়মন,্ হচ্ছয়চ্ছছ্ আিািই।্ আপনাচ্ছদি্ িত্ মশমক্ষত্
িমহলািা্কদামচতই্ষবতাচ্ছিি্কমথকা্শুচ্ছন্মচমঠ্্ষলোি্সিয়্পান।্আশাকমি্ভমবষযচ্ছত্
এিকি্ষবতাি্কমথকায়্আিাি্ভুল্হচ্ছল্সিংচ্ছশাধন্কচ্ছি্ষদচ্ছবন। 
  
মতমন;্আপমন্ ষেভাচ্ছব্আিাি্সিাচ্ছলাচনা্গ্রহে্কচ্ছিচ্ছছন্তাি্জনয্আমি্ েুবই্ েুমশ।্
আপমন্ষলাক্মহচ্ছসচ্ছব্মনশ্চয়ই্চিৎকাি।্আপনাচ্ছক্আমি্আিও্ভালভাচ্ছব্জানচ্ছত্চাই। 
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অতএব্তাঁি্কাচ্ছছ্ক্ষিা্ ষচচ্ছয়্আি্তাঁি্ দৃমষ্টচ্ছকাচ্ছেি্সচ্ছে্একাম্হচ্ছয়্আমি্তাঁচ্ছক্
িাজথনা্প্রাথথী্আি্আিাি্সচ্ছে্একাম্কিচ্ছত্সক্ষি্হই।্আমি্এজনয্ েুমশ্হই্ ষে্
আমি্ অপিাচ্ছনি্ বদচ্ছল্ সদাশয়তা্ প্রদশথন্ কচ্ছিমছ।্ আিাচ্ছক্ তাি্ পছন্দ্ িত্ কচ্ছি্
ষতালায়্আমি্অপমিসীি্আনন্দ্ ষপচ্ছয়মছলাি,্আি্ ষসো্ তাচ্ছক্ ষগাল্লায়্ ষেচ্ছত্ বলচ্ছল্
ষপতাি্না। 
  
ষহায়াইে্হাউচ্ছস্োিা্অমধষ্ঠান্কচ্ছিন্তাচ্ছদি্অনবিত্িানুচ্ছষি্সচ্ছে্বযবহাচ্ছি্সিসযায়্
মবব্রত্থাকচ্ছত্হয়।্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্েযাফেও্এি্বযমতক্রি্মছচ্ছলন্না।্মতমন্তাঁি্অমভজ্ঞতাি্
িচ্ছধয্ মদচ্ছয়্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্সহানুভূমতি্িাসায়মনক্ িূলয্কতো্হচ্ছত্পাচ্ছি,্ মবচ্ছশষত্কড়া্
মবদ্রূপ্িচ্ছনাভাচ্ছবি্জ্বালা্দূি্কিচ্ছত।্েযাফে্তাঁি্ষলো্‘এমথকস্ইন্সামভথস’্বইমেচ্ছত্
ষবশ্িজাদাি্একো্ েনা্বেথনা্কচ্ছিচ্ছছন্োচ্ছত্ষদো্োয়্মতমন্মকভাচ্ছব্এক্হতাশ্
আি্উচ্চাকাঙ্ক্ষী্িাচ্ছয়ি্মবিমক্ত্দূি্কচ্ছিন। 
  
েযাফে্ মলচ্ছেমছচ্ছলন,্ ‘ওয়ামশিংেচ্ছনি্ এক্ িমহলা,্ োি্ স্বািীি্ মকছু্ িাজননমতক্ প্রভাব্
মছল,্আিাি্কাচ্ছছ্প্রায়্৬্সপ্তাহ্ধচ্ছি্এচ্ছস্তাঁি্ষছচ্ছলচ্ছক্মবচ্ছশষ্ষকান্পচ্ছদ্ মনচ্ছয়াগ্
কিাি্ অনুচ্ছিাধ্ জানামেচ্ছলন।্ িমহলামে্ ষবশ্ মকছু্ ষসচ্ছনেি্ আি্ কিংচ্ছগ্রস্ সদসযি্
সিথথনও্ভাচ্ছলািত্ষোগাড়্কচ্ছি্চাপ্সৃমষ্ট্কিমছচ্ছলন।্মকন্তু্পদোি্জনয্মকছু্প্রেুমক্ত্
জ্ঞাচ্ছনি্প্রচ্ছয়াজন্মছল্আি্তাই্ওই্দপ্তচ্ছিি্প্রধাচ্ছনি্কথা্িত্আমি্অনয্একজনচ্ছক্
ওই্পচ্ছদ্মনচ্ছয়াগ্কমি।্এিপি্ওই্িাচ্ছয়ি্কাছ্ষথচ্ছক্একো্মচমঠ্্ষপলাি,্তাচ্ছত্ষলো্
আমি্মনতান্ত্অকৃতজ্ঞ।্কািে্সািানয্একেু্অনুচ্ছিাধ্িক্ষা্কচ্ছি্আমি্এক্িাচ্ছক্েুমশ্
কিলাি্না,্ো্আমি্পািতাি।্মতমন্আচ্ছিা্অমভচ্ছোগ্কিচ্ছিন্মতমন্আিাি্হচ্ছয়্ষভাে্
সিংগ্রহ্কিচ্ছত্প্রচুি্ষেচ্ছেচ্ছছন্আি্আমি্এইভাচ্ছব্তাি্প্রমতদান্মদলাি! 
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‘এ্ধিচ্ছনি্ষকান্মচমঠ্্ষপচ্ছল্প্রথচ্ছিই্আপনাি্ো্িচ্ছন্হচ্ছব্তা্হচ্ছলা্ওই্িকি্মচমঠ্ি্
ষলেকচ্ছক্ ষবশ্কড়া্ভাষায়্জবাব্ ষদওয়া,্ মবচ্ছশষতিঃ্এিকি্অনমধকাি্ চচথাি্জনয।্
আপমন্ হয়চ্ছতা্ মচমঠ্ো্ মলচ্ছেও্ ষফলচ্ছবন।্ মকন্তু্আপমন্ বুমিিান্ হচ্ছল্ ষসো্আপাততিঃ্
রয়াচ্ছি্ষিচ্ছে্ষদচ্ছবন।্তািপি্দুমদন্পচ্ছি্েেন্আবাি্ষবি্কিচ্ছবন্তেন্আি্পাঠ্াচ্ছত্
চাইচ্ছবন্ না।্ মঠ্ক্ এই্ পথই্আমিও্ মনচ্ছয়মছলাি।্ এিপি্আমি্ িাথা্ ঠ্াো্ কচ্ছি্ এ্
অবস্থায়্ ো্ ষলো্ উমচত্ ষসই্ ভাচ্ছবই্ ভদ্রিমহলাচ্ছক্ মলচ্ছে্ জানালাি্ ষে্ পদমে্ পূিচ্ছে্
আিাি্ বযমক্তগত্ ষকান্ হাত্ মছল্ না্ ষেচ্ছহতু্ এি্ জনয্ প্রেুমক্ত্ জ্ঞান্ দিকাি।্ তাই্
দপ্তচ্ছিি্প্রস্তাবই্আিাচ্ছক্গ্রহে্কিচ্ছত্হয়।্আমি্আিও্জানালাি্আমি্আশা্কমি্তাি্
ষছচ্ছল্ষে্কাজ্কিচ্ছছন্তাচ্ছতই্উন্নমত্কিচ্ছবন।্এচ্ছত্িমহলা্ মকছুো্ধাতস্থ্হন্আি্
মচমঠ্চ্ছত্আিাচ্ছক্জানান্ষে্ওই্মচমঠ্্ষলোি্জনয্মতমন্দুিঃমেত। 
  
‘বযাপািোি্ওোচ্ছনই্সিামপ্ত্ চ্ছেমন।্এি্মকছুমদন্পচ্ছি্আমি্আবাি্একো্মচমঠ্্ষপলাি্
এবাি্ িমহলাি্ স্বািীি্কাছ্ ষথচ্ছক।্অবশয্ হাচ্ছতি্ ষলোো্আচ্ছগি্ িতই্ মছল।্তাচ্ছত্
ভদ্রচ্ছলাক্ মলচ্ছেচ্ছছন,্ হতাশায়্ ষভচ্ছঙ্ পচ্ছড়্ স্নায়মবক্ ষিাচ্ছগ্ তাঁি্ স্ত্রী্ শেযাশায়ী্ আি্
সম্ভবতিঃ্তাঁি্ পাকস্থলীচ্ছত্কযান্সাি্ হচ্ছয়চ্ছছ।্এচ্ছক্ষচ্ছত্র্তাঁি্ স্ত্রীি্ স্বাচ্ছস্থযি্কািচ্ছেই্ওই্
চাকমিচ্ছত্ প্রথিজনচ্ছক্ বামতল্ কচ্ছি্ তাি্ ষছচ্ছলচ্ছক্ ষদয়া্ োয়্ মকনা?্আিাচ্ছক্আবাি্
একো্ মচমঠ্্ মলেচ্ছত্ হচ্ছলা,্এবাি্তাি্ স্বািীচ্ছক।্আমি্ মলেলাি্ ষে্আশাকমি্ ষিাগো্
ওইিকি্িািামক্হচ্ছব্না্আি্তাঁি্স্ত্রীি্কমঠ্ন্ ষিাচ্ছগি্জনয্আমি্সিবযাথী।্আমি্
জানালাি্প্রথি্নািমে্বামতল্কিা্সম্ভব্নয়। 
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‘ওই্ মচমঠ্্ ষলোি্ দুমদচ্ছনি্িচ্ছধয্ ষহায়াইে্ হাউচ্ছস্একো্সেীচ্ছতি্আসি্বসাচ্ছনা্ হয়্
প্রথি্ষে্দুজন্মিচ্ছসস্েযাফে্আি্আিাচ্ছক্সম্ভাষে্জানাচ্ছলা্তািা্ওই্স্বািী-স্ত্রী।্েমদও্
স্ত্রীি্নামক্সািং ামতক্ষিাগ!’ 
  
এস.্ হুিক্ হচ্ছলন্আচ্ছিমিকাি্ এক্ নম্বি্ সেীত্ সিংগঠ্নকািী।্ প্রায়্ মবশ্ বছি্ ধচ্ছি্
মতমন্মশেীচ্ছদি্মনচ্ছয়্কাজ্কিচ্ছছন–তাঁচ্ছদি্িচ্ছধয্মছচ্ছলন্এইসব্মবেযাত্মশেীিা,্ষেিন্
চযামলয়ামপন,্ইসাচ্ছোিা্োনকান্আি্পাভচ্ছলাভা।্ মিিঃ্হুিক্আিায়্বচ্ছলন্ষে্ ষেয়ালী্
মশেীচ্ছদি্ মনচ্ছয়্ চলচ্ছত্ মগচ্ছয়্ তাঁি্ অমভজ্ঞতা্ হচ্ছলা,এই্ সব্ মশেীচ্ছদি্ জনয্ দিকাি্
সহানুভূমত–একিাত্র্সহানুভূমত্ষদমেচ্ছয়ই্এই্সব্ষেয়ালীচ্ছদি্এড়াচ্ছনা্োয়। 
  
মতন্ বছি্ োবৎ্ মতমন্ মছচ্ছলন্ মফওচ্ছোি্ চযামলয়ামপচ্ছনি্ সেীত্ সিংগঠ্ক।্ চযামলয়ামপন্
মছচ্ছলন্ েযামতিান্ মশেী,্ তাঁি্ িত্ ষকউই্ গান্ ষগচ্ছয়্ িামতচ্ছয়্ তুলচ্ছত্ পাচ্ছিমন।্ তবু্
চযামলয়ামপন্ মছচ্ছলন্ সব্ সিয়্ একো্ সিসযা।্ মঠ্ক্ ষেন্ এচ্ছকবাচ্ছি্ ষকান্ দুষু্ট্ ষছচ্ছল।্
চযামলোনমপন্ষকিন্মছচ্ছলন্ষসো্মিিঃ্হুক্মনচ্ছজই্বচ্ছলন্:্ ‘সব্মদক্মদচ্ছয়ই্ষস্অমত্
জ নয।’ 
  
উদাহিে্মদচ্ছলই্বযাপািো্ষবাঝা্োচ্ছব।্চযামলয়ামপন্হয়চ্ছতা্ষেমদন্গাইবাি্কথা্ষসমদন্
দুপুচ্ছিি্ মদচ্ছক্ মিিঃ্ হুিচ্ছকি্কাচ্ছছ্ ষফান্কচ্ছি্ বলচ্ছলন,্ ‘আিাি্দারুে্শিীি্োিাপ।্
আিাি্গলা্ফুচ্ছল্ষঢাল।্আজ্িাচ্ছত্গান্গাওয়া্অসম্ভব।’ 
  
মিিঃ্হুিক্মক্তা্শুচ্ছন্তকথ্জুচ্ছড়্মদচ্ছতন?্ষিাচ্ছেই্না।্মতমন্জানচ্ছতন্এভাচ্ছব্কেনও্
এই্ সব্ মশেীচ্ছদি্ মদচ্ছয়্ কাজ্ কিাচ্ছনা্ োয়্ না।্ বিিং্ মতমন্ ষবশ্ সহানুভূমত্ মনচ্ছয়্
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ষহাচ্ছেচ্ছল্ ছুচ্ছে্ মগচ্ছয়্বলচ্ছতন্ :্ ‘মক্ দুিঃচ্ছেি্কথা!্ ষবচামি!্অবশযই্আপনাি্পচ্ছক্ষ্গান্
গাওয়া্সম্ভব্নয়।্আমি্এেনই্অনুষ্ঠান্বামতল্কিমছ।্এচ্ছত্অবশয্আপনাি্কচ্ছয়ক্
হাজাি্েলাি্ক্ষমত্হচ্ছব,্তা্োক,্আপনাি্েযামতি্পচ্ছক্ষ্তা্মকছুই্না।’ 
  
চযামলয়ামপন্তাচ্ছত্দী থশ্বাস্ষফচ্ছল্বলচ্ছতন্:্‘একবাি্মবচ্ছকচ্ছলি্মদচ্ছক্এচ্ছসা্ষদো্োক্
ষকিন্থামক।’ 
  
পাঁচোি্সিয়্ মিিঃ্হুিক্আবাি্ ষহাচ্ছেচ্ছল্ ছুেচ্ছলন্ষসই্সহানুভূমত্ মনচ্ছয়।্আবাি্ মতমন্
অনুষ্ঠান্বামতল্কিচ্ছত্চাইচ্ছলন।্আবািও্চযামলয়ামপন্দী থশ্বাস্ ষফচ্ছল্বলচ্ছলন,্আিও্
পচ্ছি্একবাি্এচ্ছসা।্তেন্হয়চ্ছতা্ভাচ্ছলা্হচ্ছয়্ষেচ্ছত্পামি। 
  
সাচ্ছড়্ সাতোয়্ সিয়্ চযামলয়ামপন্ গান্ গাইচ্ছত্ িাজী্ হচ্ছলন্ তচ্ছব্ একো্ শচ্ছতথ,্ মিিঃ্
হুিকচ্ছক্ ষ াষো্ কিচ্ছত্ হচ্ছব্ তাঁি্ গলা্ আজ্ ভাচ্ছলা্ ষনই।্ মিিঃ্ হুিক্ মিচ্ছথয্ কচ্ছি্
বলচ্ছতন্তাই্কিচ্ছবন।্কািে্মতমন্জানচ্ছতন্এছাড়া্তাচ্ছক্ষিচ্ছজ্নািাচ্ছনা্োচ্ছব্না। 
  
েিঃ্আথথাি্আই.্ ষগেস্ তাঁি্ এেুচ্ছকশনাল্ সাইচ্ছকালমজচ্ছত্ বচ্ছলচ্ছছন্ :্ সািা্ পৃমথবীি্
িানুষই্সহানুভূমতি্কাঙাল।্মশশু্আগ্রহ্মনচ্ছয়্তাি্আ াত্ষদোচ্ছত্চায়্বা্ইচ্ছে্কচ্ছি্
কাোকুমে্ কচ্ছি্ বাবা্ িাি্ সহানুভূমত্আকষথে্ কচ্ছি।্ বয়স্কিাও্ তাই্ কচ্ছি্ …্ তাচ্ছদি্
আ াত,্ দু থেনা্ বা্ ষিাচ্ছগি্ কথা্ বামড়চ্ছয়ই্ বলচ্ছত্ চায়।্ উচ্ছেশয্ সহানুভূমত্আকষথে।্
মনচ্ছজচ্ছক্করুো্কিা্প্রায়্সব্িানুচ্ছষি্িচ্ছধযই্আচ্ছছ। 
অতএব্েমদ্অপিচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চান্৯্নম্বি্মনয়ি্হল্: 
অপচ্ছিি্প্রমত্সহানুভূমত্প্রকাশ্করুন। 
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উনতবিংশ পতির্ছেদ 
সকচ্ছলি্পছন্দসই্আচ্ছবদন 

  
আমি্ আচ্ছিমিকাি্ মিচ্ছসৌিীচ্ছত্ ষজমস্ ষজিচ্ছসি্ োিাচ্ছিি্ কাচ্ছছ্ িানুষ্ হচ্ছয়মছলাি।্
মকয়ািশীচ্ছত্ষজমস্ষজিচ্ছসি্োিাি্ ুচ্ছিও্আমি্ষদচ্ছেমছ।্ষসোচ্ছন্ষজমস্ষজিচ্ছসি্ষছচ্ছল্
এেনও্বাস্কচ্ছিন। 
  
তাি্স্ত্রী্আিাচ্ছক্অচ্ছনক্কামহনী্শুমনচ্ছয়্বচ্ছলচ্ছছন্ষজমস্ষকিন্কচ্ছি্ষিন্লুে্কিচ্ছতন্
আি্ বযাঙ্ক্ োকামত্ কচ্ছি্ ষসইসব্ োকা্ পয়সা্ আচ্ছশ্ পাচ্ছশি্ চাষীচ্ছদি্ িচ্ছধয্ মবমলচ্ছয়্
মদচ্ছতন্োচ্ছত্তািা্বন্ধকী্সম্পমত্ত্উিাি্কিচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
ষজমস্ষজিস্মনচ্ছজচ্ছক্একজন্আদশথবাদী্বচ্ছল্ভাবচ্ছতন,্মঠ্ক্ষেিন্োচ্শুলজ,্ ‘দুই্
বনু্দক’্ ক্রাউচ্ছল্ আি্ অল্ কযাচ্ছপান্ দুই্ প্রজন্ম্ পচ্ছি্ ষভচ্ছবচ্ছছ।্ আসল্ কথাো্ হচ্ছলা্
আপমন্ োচ্ছকই্ ষদেুন–এিন্ মক্আয়নায়্ োচ্ছক্ ষদেচ্ছবন্তািই্ মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ্ ষবশ্
একো্উঁচু্ধািো্আচ্ছছ।্ষস্মনচ্ছজি্সম্পচ্ছকথ্ভাবচ্ছত্চায়্ষস্চিৎকাি্আি্মনিঃস্বাথথ। 
  
ষজ,্ মপচ্ছয়িপন্ট্িগথযান্তাঁি্এক্ মবচ্ছশ্লষচ্ছে্বচ্ছলমছচ্ছলন্ ষে্ ষকান্িানুচ্ছষি্কাজ্কিাি্
মপছচ্ছন্দুচ্ছো্কািে্কাজ্কচ্ছি।্একো্ো্শুনচ্ছত্ভাচ্ছলা্আি্একো্আসল। 
  
ষলাকমে্ মকন্তু্আসল্কািেোই্ভাচ্ছব।্এো্ বলাি্অচ্ছপক্ষা্ িাচ্ছে্ না।্ মকন্তু্আিাচ্ছদি্
প্রচ্ছতযচ্ছকই্আদশথবাদী্হওয়ায়্ ষেো্বা্ ষে্উচ্ছেশয্শুনচ্ছত্ভাচ্ছলা্লাচ্ছগ্ ষসোই্ভাবচ্ছত্
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চাই।্ অতএব্ িানুষচ্ছক্ পমিবমতথত্ কিচ্ছত্ হচ্ছল্ িহত্তি্ উচ্ছেচ্ছশযি্ কাচ্ছছই্ আচ্ছবদন্
িােচ্ছত্হচ্ছব। 
  
বযবসায়্কাজ্কিা্ মক্অমত্ষবমশ্িকি্আদশথবাদী্কাজ্বচ্ছল্িচ্ছন্হয়?্ষদো্োক।্
ষপনমসলভামনয়াি্ষগ্ল্নচ্ছেচ্ছনি্ফযাচ্ছিল-মিচ্ছচল্ষকাম্পানীি্হযাঁমিলেন্ষজ.্মিচ্ছচচ্ছলি্কথাই্
ধরুন।্ মিিঃ্ফযাচ্ছিচ্ছলি্একজন্অসন্তুষ্ট্ভাড়াচ্ছে্বামড়্ ষছচ্ছড়্ ষদবাি্ভয়্ ষদোমেচ্ছলন।্
ভাড়াচ্ছেি্ষিয়াদ্এেনও্চাি্িাস্মছল,্ভাড়া্মছল্িাচ্ছস্পঞ্চান্ন্েলাি।্তা্সচ্ছত্ত্বও্মতমন্
ষনামেশ্ষদন্শতথ্থাকা্সচ্ছত্ত্বও।্এই্সব্ভাড়াচ্ছে্আিাি্বামড়চ্ছত্সািা্শীতকাচ্ছলই্বাস্
কচ্ছিচ্ছছ-এই্ সিয়ো্ বছচ্ছিি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ েিচ্ সাচ্ছপক্ষ,্ মিিঃ্  েনাো্ এইভাচ্ছবই্ আিাি্
ক্লাচ্ছস্বেথনা্কচ্ছিন।্আমি্তাই্জানতাি্আগািী্শীচ্ছতি্আচ্ছগ্আি্ভাড়া্মদচ্ছত্পািচ্ছবা্
না।্আমি্ বুঝলাি্ দুশ্ কুমড়্েলাি্জচ্ছল্ ষেচ্ছত্ বচ্ছসচ্ছছ–মবশ্বাস্করুন্আমি্অন্ধকাি্
ষদেলাি। 
  
সাধািেত্ এিন্ হচ্ছল্আমি্ ওই্ ভাড়াচ্ছেচ্ছক্ উপচ্ছদশ্ মদতাি্ লীচ্ছজি্ চুমক্ত্আি্ শতথ্
আবাি্পড়চ্ছত।্আমি্তাচ্ছক্জানাতাি্মতমন্চচ্ছল্ষগচ্ছল্তাচ্ছক্পুচ্ছিা্োকাই্মদচ্ছত্হচ্ছব–
আি্আমি্আদায়্কিাি্ষচষ্টা্কিব। 
  
োই্ষহাক্ষকান্িকি্ষগালিাল্না্কচ্ছি্আমি্অনয্পথ্ধিচ্ছবা্ মঠ্ক্কিলাি।্আমি্
এেনও্ মবশ্বাস্কমি্না্আপমন্চচ্ছল্ষেচ্ছত্চান।্এই্ভাড়া্োোচ্ছনাি্বযাপাচ্ছি্আিাি্
বহু্ বছচ্ছিি্ অমভজ্ঞতায়্আমি্ িানব্ চমিত্র্ ষবশ্ বুঝচ্ছত্ মশচ্ছেমছ্আি্আমি্ প্রথচ্ছিই্
বুঝচ্ছত্ ষপচ্ছিমছ্ আপমন্ এক্ কথাি্ িানুষ।্ আসচ্ছল,্ আমি্ এতই্ মনমশ্চত্ ষে্ বামজ্
ধিচ্ছতও্আমি্িামজ। 
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এেন্আিাি্প্রস্তাব্হচ্ছলা,্আপনাি্িতো্কো্ মদন্চাপা্ষিচ্ছে্আি্একবাি্ভাবুন।্
এিপি্আপমন্ েমদ্আজ্ ষথচ্ছক্িাচ্ছসি্প্রথচ্ছি্ েেন্ভাড়া্ ষনওয়া্ হয়্তেন্আচ্ছসন্
আি্আিায়্বচ্ছলন্আপমন্চচ্ছল্ ষেচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্ধচ্ছি্ ষনব্আপনাি্িতোই্ মঠ্ক।্
আপমন্চচ্ছল্ষেচ্ছত্চান।্তাহচ্ছল্বুঝচ্ছবা্আপনাি্কথাোই্মঠ্ক্আি্আিাি্ধািো্ভুল।্
তচ্ছব্আমি্এেনও্মবশ্বাস্কমি্ষে্আপমন্এক্কথাি্িানুষ্আি্চুমক্ত্ষিচ্ছন্চলচ্ছবন।্
তাছাড়া্চুমক্ত্অনুসাচ্ছি্আিিা্হয়্িানুষ্না্হয়্বাদিচ্ছবচ্ছছ্ষনবাি্বযাপািো্আিাচ্ছদিই। 
  
োই্ ষহাক্নতুন্িাস্পড়চ্ছল্ঐ্ভদ্রচ্ছলাক্স্বয়িং্এচ্ছস্তাি্ভাড়া্ মদচ্ছয়্ ষগচ্ছলন।্ মতমন্
আি্তাি্স্ত্রী,্ দুজচ্ছন্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি্ ষথচ্ছক্োওয়াই্ মঠ্ক্কচ্ছিন।্তািা্ মঠ্ক্কচ্ছিন্
সম্মাচ্ছনি্কাজ্হচ্ছলা্লীচ্ছজি্চুমক্তো্ষিচ্ছন্চলা। 
  
প্রয়াত্লেথ্নথথমক্লফ্জীমবতকাচ্ছল্একবাি্সিংবাদপচ্ছত্র্তািঁ্একো্ছমব্প্রকাশ্হচ্ছলা।্
ষেো্মতমন্চানমন।্মতমন্সম্পাদকচ্ছক্একো্মচমঠ্্ষলচ্ছেন।্তাচ্ছত্মতমন্মক্মলচ্ছেমছচ্ছলন্:্
দয়া্কচ্ছি্আিাি্ঐ্ছমব্আি্ছাপচ্ছবন্না,্আিাি্ওো্পছন্দ্নয়।্না,্মতমন্িানুচ্ছষি্
িহচ্ছত্ত্বি্আি্িাচ্ছক্ভালবাসাি্নীমতি্কাচ্ছছ্আচ্ছবদন্ষিচ্ছেমছচ্ছলন,্মতমন্ষলচ্ছেন্:্দয়া্
কচ্ছি্আিাি্এই্ছমব্আি্ছাপচ্ছবন্না,্ওো্আিাি্িাচ্ছয়ি্পছন্দ্নয়। 
  
জন্মে,্িকচ্ছফলাি্(চ্ছছাে)্েেন্তাি্ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়চ্ছদি্ছমব্কাগচ্ছজ্ছাপচ্ছত্ষদয়া্পছন্দ্
কিচ্ছতন্না্তেন্ মতমন্হৃদচ্ছয়ি্কাচ্ছছ্আচ্ছবদন্িােচ্ছতন।্ মতমন্কেনই্বলচ্ছতন্না,্
আমি্চাই্না্ওচ্ছদি্ছমব্ছাপা্ষহাক।’্মতমন্ো্চাইচ্ছতন্তা্হচ্ছলা্ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়চ্ছদি্োচ্ছত্
ক্ষমত্না্ হয়।্ মতমন্ বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্আপনািা্ ষতা্জাচ্ছনন,্ ষছচ্ছলিা্ ষকিন।্আপনাচ্ছদি্
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মনচ্ছজচ্ছদিও্ষতা্ষছচ্ছলচ্ছিচ্ছয়্আচ্ছছ।্আপনািা্ মনশ্চয়ই্জাচ্ছনন্তাচ্ছদি্ষবমশ্প্রচাি্কিা্
ক্ষমতকি। 
  
সাইিাস্এইচ্ষক,্কামেথস্ষিইচ্ছনি্ষে্দমিদ্র্ষছচ্ছলমে্তাি্উোগমত্জীবচ্ছন্লক্ষ্লক্ষ্
োকা্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ ‘মদ্ সযাোিচ্ছে্ ইভমনিং্ ষপাি’্আি্ ‘ষলমেজ্ ষহাি্ জানথাচ্ছলি্ িামলক্
হচ্ছয়–মতমনও্ষগাড়ায়্েেন্শুরু্কচ্ছিন্তেন্অনযানয্কাগচ্ছজি্িত্ষলোি্জনয্োকা্
মদচ্ছত্পািচ্ছতন্না।্শুধু্োকাি্জনয্বড়্বড়্ষলেকচ্ছদি্মদচ্ছয়্মতমন্ষলোচ্ছত্পািচ্ছতন্
না।্ তাই্ মতমন্ তাচ্ছদি্ হৃদচ্ছয়ি্ কাচ্ছছই্ আচ্ছবদন্ িােচ্ছতন।্ ষেিন্ একো্ উদাহিে্
মদমে–মতমন্ অিি্ সামহমতযক্ মলেল্ উইচ্ছিচ্ছনি্ ষলমেকা্ লুইশা্ ষি্ অযালক্ট্ েেন্ তাঁি্
েযামতি্িধযগগচ্ছন্তাঁচ্ছক্মদচ্ছয়ও্ষলোচ্ছত্ষপচ্ছিমছচ্ছলন।্মতমন্ষসো্কিচ্ছত্ষপচ্ছিমছচ্ছলন,্
অযালচ্ছক্টি্পছন্দ্িত্মপ্রয়্দাঁতবয্প্রমতষ্ঠাচ্ছন্একশ্েলাি্দান্কচ্ছি। 
  
মঠ্ক্ এোচ্ছনই্ সমন্দহান্ িানুচ্ছষিা্ বলচ্ছত্ পাচ্ছিন্ :্ ‘ওহ্্ এধিচ্ছনি্ কথা্ নথথমক্লফ্ বা্
িকচ্ছফলাি্ িত্ অথথবান্ বা্ ভাবপ্রবে্ উন্নামসচ্ছকি্ পচ্ছক্ষ্ মঠ্ক্ আচ্ছছ।্ তচ্ছব্ ষে্ সব্
কাঠ্চ্ছোট্টা্শক্ত্িানুচ্ছষি্কাছ্ ষথচ্ছক্ভাড়া্আদায়্কিচ্ছত্হয়্তাচ্ছদি্কাচ্ছছ্এি্কদি্
কতো্ষসোই্ষদোি্মবষয়।’ 
  
আপমন্হয়চ্ছতা্ মঠ্ক।্এ্বযাপাচ্ছি্এো্চলচ্ছব্না–আি্সবচ্ছক্ষচ্ছত্রই্ ষে্কাজ্হচ্ছব্তাও্
মঠ্ক্নয়।্তচ্ছব্এেন্ষে্ফল্পাচ্ছেন্তাচ্ছত্েমদ্সন্তুষ্ট্থাচ্ছকন্তাহচ্ছল্বদলাবাি্ষচষ্টা্
কিচ্ছবন্ষকন?্আি্েমদ্সন্তুষ্ট্না্হন্তাহচ্ছল্পিীক্ষা্কচ্ছি্ষদেচ্ছত্ষদাষ্কী? 
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োই্ষহাক,্আিাি্একজন্প্রাক্তন্ছাত্র্ষজিস্এল,্েিাচ্ছসি্বলা্সতয্কামহনী্পড়চ্ছত্
ভাচ্ছলাই্লাগচ্ছব। 
  
গেো্এি্িকি। 
  
ষকান্ ষিােি্ গামড়্ ষকাম্পামনি্ ছয়জন্ ষক্রতা্ গামড়্ সাফাই্ বা্ সািাচ্ছনাি্ োকা্ মদচ্ছত্
অস্বীকাি্কচ্ছি।্ষকউই্পুচ্ছিা্ মবল্ভুল্তা্বচ্ছলমন,্তচ্ছব্তািা্প্রচ্ছতযচ্ছকই্দামব্জানায়্
ষকান্একো্ দামব্ ভুল।্প্রচ্ছতযক্ ষক্ষচ্ছত্রই্প্রচ্ছতযচ্ছক্প্রমতমে্অিংচ্ছশ্সই্কচ্ছিমছল,্তাই্
ষকাম্পানী্জানচ্ছতা্মবল্মঠ্কই্মছল–আি্তািা্তাই্বচ্ছল্ষদয়।্এোই্মছল্প্রথি্ভুল। 
  
ষকাম্পামনি্োকা্আদায়কািী্দপ্তি্পাওনা্োকা্আদায়্কিচ্ছত্এই্পথ্ষনয়।্আপনাি্
মক্ধািো্তািা্সফল্হয়? 
  
১।্তািা্প্রচ্ছতযক্েমিোচ্ছিি্কাচ্ছছ্ষসাজাসুমজ্ মগচ্ছয়্জানায়্তািা্োকা্আদায়্কিচ্ছত্
এচ্ছসচ্ছছ,্ষসো্অচ্ছনক্মদন্বামক্পচ্ছড়্আচ্ছছ। 
  
২।্তািা্পমিষ্কাি্কচ্ছি্জানায়্ ষকাম্পানী্সমূ্পেথ্ মঠ্ক্আি্ষক্রতা্অথথাৎ্তািা্সমূ্পেথ্
ভুল। 
  
৩।্তািা্আিও্জানাচ্ছলা,্ষকাম্পানী্গামড়ি্বযাপাচ্ছি্ো্জানাি্তাি্ষচচ্ছয়্অচ্ছনক্ষবমশ্
জাচ্ছন।্তাহচ্ছল্তকথাতমকথি্বযাপাি্ষকাথায়? 
  
৪।্ফলাফল্:্তািা্তকথ্কিচ্ছত্শুরু্কচ্ছি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

245 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

এই্ পচ্ছথি্ ষকানোয়্ মক্ ষক্রতা্ েুমশ্ হচ্ছলা্ আি্ পাওনাও্ মিচ্ছে্ োয়?্ ষসো্ মনচ্ছজই্
বুঝচ্ছত্পািচ্ছবন। 
  
আসচ্ছল্ এি্ ফচ্ছল্ অবস্থাো্ এিন্ পেথাচ্ছয়্ এচ্ছস্ দাঁড়ায়্ ষে্ ষকাম্পামন্ প্রায়্আইনগত্
বযবস্থা্ ষনওয়াি্িনস্থ্কচ্ছি।্ মঠ্ক্তেনই্বযাপািো্ ষকাম্পানীি্ষজনাচ্ছিল্িযাচ্ছনজাচ্ছিি্
নজচ্ছি্ আচ্ছস।্ িযাচ্ছনজাি্ ওই্ বযাপাচ্ছি্ ষোঁজ্ ষনন।্ মতমন্ জানচ্ছত্ পািচ্ছলন্ ষক্রতািা্
সবাই্অতীচ্ছত্তাচ্ছদি্পাওয়া্মঠ্ক্িতই্মিমেচ্ছয়্মদচ্ছয়চ্ছছন।্অতএব্ষকাথাও্ষকান্ভুল্
হচ্ছয়চ্ছছ–আি্ষস্ভুল্আদায়্পিমতি্িচ্ছধয্আচ্ছছ।্অতএব্মতমন্ষজিস্এল.্েিাসচ্ছক্
ষেচ্ছক্োকাো্আদাচ্ছয়ি্দাময়ত্ব্মদচ্ছলন। 
  
মিিঃ্েিাস্মনচ্ছচি্পিমত্গ্রহে্কচ্ছিন। 
  
১।্প্রচ্ছতযক্ষক্রতাি্কাচ্ছছ্প্রথি্োওয়াি্পি্মি.্েিাস্বচ্ছলচ্ছছন,্আিাি্িচ্ছন্মছল্এ্
মবলো্অচ্ছনকমদচ্ছনি্পাওনা–আি্আিাচ্ছদি্কথাই্সমূ্পেথ্মঠ্ক।্তচ্ছব্আমি্ষস্সম্পচ্ছকথ্
একো্কথাও্বমলমন।্আমি্জানালাি্আমি্জানচ্ছত্এচ্ছসমছ্ষকাম্পামন্মক্কচ্ছিচ্ছছ্আি্
মক্কচ্ছিমন। 
  
২।্আমি্আিও্পমিষ্কাি্কচ্ছি্বললাি্ষক্রতাি্িতািত্আি্বক্তবয্না্শুচ্ছন্আমি্ষকান্
িতািত্ষদব্না।্আমি্আিও্জানালাি্ষকাম্পানী্ষকান্দাবীই্মনভুথল্এ্কথা্বলচ্ছত্
চায়্না। 
  
৩।্আমি্জানালাি্মতমন্গামড়্সম্বচ্ছন্ধ্আিাি্ষচচ্ছয়ও্অমভজ্ঞ। 
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৪।্আমি্তাচ্ছক্কথা্বলচ্ছত্মদলাি্আি্সহানুভূমতি্সচ্ছে্শুনলাি্মতমন্ো্চান। 
  
৫।্এিপি্ষক্রতা্েেন্মকছু্েুমক্ত্িানাি্অবস্থায়্এচ্ছলন্তেন্আমি্সব্বযাপািমে্তাি্
সািচ্ছন্ িােলাি্আি্ জানালাি্ বযাপািো্ মঠ্ক্ িত্ চালনা্ কিা্ হয়মন।্আমি্ প্রথচ্ছি্
বললাি,্আপনাচ্ছক্আমি্জানাচ্ছত্ চাই্ ষে্আিাচ্ছদি্ ষলাক্আপনাি্ মবিমক্ত্উৎপাদন্
কচ্ছিচ্ছছ।্ তাই্আমি্ক্ষিা্ প্রাথথনা্ কিমছ।্আপনাি্কথা্ শুচ্ছন্আমি্আনমন্দত।্আমি্
আপনাি্কাচ্ছছ্ওই্মবল্সম্বচ্ছন্ধ্একো্মনচ্ছবদন্িােচ্ছত্চাই।্আমি্অনুচ্ছিাধ্কিচ্ছত্চাই্
এো্ষদচ্ছে্েমদ্িচ্ছন্কচ্ছিন্মঠ্ক্মদচ্ছয়্ষদচ্ছবন।্আপমন্ো্বলচ্ছবন্তাই্হচ্ছব।’ 
  
‘মতমন্মক্মবল্মঠ্ক্কচ্ছি্ষদন?্অবশযই।্অনয্সব্ষক্রতািা্মক্োকাো্মদচ্ছয়্ষদন?্হযা্ঁ
ছ’জচ্ছনি্িচ্ছধয্পাঁচ্জনই্১৫০্ষথচ্ছক্৪০০্েলাি্ মদচ্ছয়্ষদন।্একজন্মকছুই্ষদচ্ছবন্
না্সাফ্বচ্ছলচ্ছছন।্আসল্কথাো্হচ্ছলা্দুবছচ্ছি্আিিা্তাচ্ছদি্আবাি্নতুন্গামড়্মবমক্র্
কমি।’ 
  
‘অমভজ্ঞতা্আিায়্মশমেচ্ছয়চ্ছছ,্মিিঃ্েিাস্বচ্ছলচ্ছছন্ষে,্েেন্ষক্রতাচ্ছদি্সম্বচ্ছন্ধ্ষকান্মকছু্
জানা্োয়্ষসোচ্ছন্ধচ্ছি্মনচ্ছত্হচ্ছব্ষস্সৎ,্সতযবাদী্আি্দাি্মিমেচ্ছয়্মদচ্ছত্উদগ্রীব। 
  
অতএব্আপমন্েমদ্অপিচ্ছক্আপনাি্িচ্ছত্আনচ্ছত্চান্তাহচ্ছল্দশ্নম্বি্মনয়ি্হচ্ছলা্
: 
  
 ‘অপচ্ছিি্িহচ্ছত্বি্প্রমত্আচ্ছবদন্িােুন।‘ 
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তবিংশ পতির্ছেদ 
চলমচ্চত্র্এো্কচ্ছি,্ষিমেও্ো্কচ্ছি্আপমনও্কচ্ছিন্না্ষকন 

  
কচ্ছয়ক্ বছি্ আচ্ছগ্ মদ্ মফলাচ্ছেলমফয়া্ ইভমনিং্ বুচ্ছলমেচ্ছনি্ মবরুচ্ছি্ একো্ অতযন্ত্
দুিমভসমন্ধিূলক্মনন্দাি্গুজব্ছমড়চ্ছয়্পচ্ছড়মছল।্ষবশ্ঈষথািূলক্গুজব্ছড়াচ্ছনা্হমেল।্
মবজ্ঞাপনদাতাচ্ছদি্বলা্হমেল্ষে্ঐ্কাগচ্ছজ্বড়্ষবমশ্িকি্মবজ্ঞাপন্থাচ্ছক্আি্েবি্
েুবই্কি্থাচ্ছক।্এ্কাগজ্তাই্আি্পাঠ্কচ্ছদি্কাচ্ছছ্পছন্দ্নয়।্দ্রুত্ষকান্বযবস্থা্
গ্রহে্জরুমি।্তাই্এই্গুজব্বন্ধ্কিচ্ছত্হচ্ছব। 
  
মকন্তু্কীভাচ্ছব? 
  
এো্এইভাচ্ছব্কিা্হয়। 
  
বুচ্ছলমেন্ বদমনক্ কাগজ্ ষথচ্ছক্ সব্ পড়াি্ মবষয়বস্তু্ মনচ্ছয়্ একসচ্ছে্ কচ্ছি্ একো্ বই্
মহচ্ছসচ্ছব্ষবি্কচ্ছি।্বইমেি্নাি্ষদয়া্হয়্একমদন’।্তাচ্ছত্মছচ্ছলা্৩০৭্পাতা-এি্দাি্
হচ্ছত্পািচ্ছতা্প্রায়্দু্েলাি!্তা্সচ্ছত্ত্বও্বুচ্ছলমেন্সিস্ত্েিব্আি্মবজ্ঞাপন্একসচ্ছে্ষে্
বই্ষবি্কিচ্ছলা্তাি্দাি্দু্েলাি্না্ষিচ্ছে্িাো্হচ্ছলা্দু্ষসন্ট। 
  
এই্ বই্ ছাপাি্ ফচ্ছল্ নােকীয়ভাচ্ছব্ প্রিাে্ কিা্ ষগল্ বুচ্ছলমেচ্ছন্ পাঠ্যবস্তু্ অচ্ছনকোই্
থাচ্ছক।্এচ্ছত্বক্তবয্আিও্পমিষ্কািভাচ্ছব্বলা্হচ্ছয়মছল,্বলা্হচ্ছয়মছল্আিও্সুন্দিভাচ্ছব্
আি্নােকীয়ভাচ্ছব,্বকৃ্ততা্বা্সিংেযাতত্ত্ব্মদচ্ছয়্এিন্কিা্ষেত্না। 
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এ্েুগোই্হচ্ছলা্নােকীয়তায়্ভিা্েুগ।্ষকবল্সতয্প্রচাি্কচ্ছি্কাজ্হয়্না।্সতযচ্ছক্
স্পষ্ট,্আগ্রচ্ছহি্আি্নােকীয়্কিচ্ছত্হচ্ছব।্আপনাি্দিকাি্ওস্তাদী।্মসচ্ছনিায়্এিকি্
কিা্হয়।্ষিমেও্এো্কচ্ছি।্তাই্িচ্ছনাচ্ছোগ্আকষথে্কিচ্ছত্ষগচ্ছল্আপনাচ্ছকও্তাই্
কিচ্ছত্হচ্ছব। 
  
ষে্ সব্ ষদাকানদাি্ কাঁচ্ছচি্ ষশাচ্ছকস্ প্রদশথচ্ছনি্ কাচ্ছজ্ দক্ষ্ তািা্ নােকীয়তাি্ ক্ষিতা্
জাচ্ছনন।্উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্বলা্োয়,্ষে্ষকাম্পানী্ইঁদুি্িািাি্মবষ্বতমি্কচ্ছি্ষসজনয্
তািা্তাচ্ছদি্ ষশাচ্ছকচ্ছস্ দুচ্ছো্জযান্ত্ইঁদুি্প্রদশথন্কিায়্এচ্ছত্তাচ্ছদি্ মবমক্র্পাঁচ্গুে্
ষবচ্ছড়্োয়। 
  
ষজিস্ মব.্ বয়ন্টন,্ মদ্আচ্ছিমিকান্উইকমলি্জননক্কতথাবযমক্ত।্তাি্একো্ িাচ্ছকথে্
মিচ্ছপােথ্বানাচ্ছনা্দিকাি্মছল।্মতমন্কাজ্কিচ্ছত্মগচ্ছয়্নানা্বাধাি্সািচ্ছন্পচ্ছড়ন।্ষশষ্
অবমধ্তাঁি্কাচ্ছজি্পিমত্বদল্কিাি্ফচ্ছলই্মতমন্সফল্হচ্ছত্পাচ্ছিন্অপিচ্ছক্মতমন্
তকথ্না্কচ্ছি্স্বিচ্ছত্আচ্ছনন। 
  
অতএব্অপিচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চাইচ্ছল্১১নিং্মনয়ি্হল্: 
  
আপনাি্ভাবনাচ্ছক্নােকীয়্কচ্ছি্তুলুন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

249 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

একতবিংশ পতির্ছেদ 
েেন্অনয্মকছুচ্ছত্কাজ্হয়্না,্এো্ষচষ্টা্করুন 

  
চালথস্ ষশায়াচ্ছবি্ কািোনাি্ একজন্ িযাচ্ছনজাি্ মছল,্ তাঁি্ কিথচামিিা্ মঠ্কিত্ কাজ্
কিত্না। 
  
ষশায়াব্তাই্জানচ্ছত্চাইচ্ছলন্:্‘এো্মক্িকি্বযাপাি্ষে্আপনাি্িত্পাকা্ষলাকও্
কািোনাি্উৎপাদন্মঠ্ক্িত্কিাচ্ছত্পািচ্ছছন্না? 
  
‘তা্জামন্না’্ ষলাকমে্জবাব্ মদল,্ ‘আমি্সকলচ্ছক্চাপ্ মদমে,্নানাভাচ্ছব্ষচষ্টা্কিমছ,্
ভয়ও্ ষদমেচ্ছয়মছ,্ চাকমি্ েতি্ কিচ্ছত্ ষচচ্ছয়মছ।্ মকন্তু্ মকছুচ্ছতই্ কাজ্ হয়মন।্ ওিা্
উৎপাদন্কিচ্ছছ্না।’ 
  
তেন্মদচ্ছনি্কাজ্ষশষ্হচ্ছয়্িাচ্ছতি্মশফে্শুরু্হচ্ছত্চচ্ছলচ্ছছ। 
  
‘আিাচ্ছক্এক্ েুকচ্ছিা্ চকেমড়্ মদন্ ষতা।’্ ষশায়াব্ বলচ্ছলন।্ তািপি্কাছাকামছ্ থাকা্
কিথীমেি্মদচ্ছক্তামকচ্ছয়্বলচ্ছলন,্আজচ্ছকি্মশফচ্ছে্কত্উৎপাদন্কচ্ছিছ? 
  
‘ছয়।’ 
  
আি্ষকান্কথা্না্বচ্ছল্ষশায়ব্ষিচ্ছঝি্বুচ্ছক্বড়্কচ্ছি্একো্‘ছয়’্সিংেযা্মলচ্ছে্চচ্ছল্
ষগচ্ছলন। 
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িাচ্ছত্র্মশফে্শুরু্হচ্ছল্কিথীিা্‘ছয়’্সিংেযাো্ষদচ্ছে্এি্িাচ্ছন্জানচ্ছত্চাইল। 
  
‘বড়্কতথা্এচ্ছসমছচ্ছলন,্মদচ্ছনি্মশফচ্ছেি্কিথীমে্জানাল।্মতমন্জানচ্ছত্চান্আিিা্কত্
উৎপাদন্কচ্ছিমছ্এবিং্মতমন্চকেমড়্মদচ্ছয়্ওো্ষলচ্ছেন।‘ 
  
পিমদন্সকাচ্ছল্ ষশায়াব্এচ্ছস্ ষদেচ্ছলন্িাচ্ছতি্ মশফচ্ছেি্কিথীিা্ ৬্সিংেযাো্ িুচ্ছছ্ বড়্
কচ্ছি্একো্‘৭’্মলচ্ছে্ষগচ্ছছ। 
  
পচ্ছিি্ মদন,্ মদচ্ছনি্ মশফচ্ছেি্কিথীিা্কাজ্কিচ্ছত্এচ্ছস্বড়্আকাচ্ছি্ষলো্ ‘৭’্কথাো্
লক্ষয্কিচ্ছলা।্ওিঃ্তাহচ্ছল্িাচ্ছতি্মশফে্িচ্ছন্কচ্ছি্তািা্মদচ্ছনি্মশফচ্ছেি্ষচচ্ছয়্ভাচ্ছলা?্
ষবশ্ওিা্িাচ্ছতি্ মশফেচ্ছক্ মকছু্ মশক্ষা্ মদচ্ছত্ বতমি্হল।্তািা্োওয়াি্সিয়্ ষিচ্ছঝি্
বড়্অক্ষচ্ছি্‘১০’্সিংেযামে্মলচ্ছে্োয়।্ েনা্গমড়চ্ছয়্চলচ্ছলা। 
  
ষে্ মিলমে্এতমদন্উৎপাদন্হ্রাচ্ছসি্সিসযায়্ভুগমছল,্তাচ্ছত্এেন্ষথচ্ছক্অনয্ মিচ্ছলি্
তুলনায়্উৎপাদন্ষঢি্ষবমশ্হচ্ছত্লাগল। 
  
এচ্ছক্ষচ্ছত্র্ষকৌশলমে্কী? 
  
চালথস্্ষশায়চ্ছবি্মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্শুনুন। 
  
‘কাজ্কিাচ্ছত্হচ্ছল্প্রথচ্ছি্প্রচ্ছয়াজন্মকছু্প্রমতচ্ছোমগতাি্িচ্ছনাভাব্আনা।্োকা্আয়্বা্
আদায়্কিাি্কথা্বলমছ্না,্বিিং্অনযচ্ছক্হািাচ্ছনাি্িচ্ছনাভাব।্অনযচ্ছক্হািাচ্ছনাি্ইো!্
একো্প্রমতিমিতা!্িানুষ্প্রমতচ্ছোমগতা্ভাচ্ছলাবাচ্ছস। 
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প্রমতচ্ছোমগতাি্িচ্ছনাভাব্না্থাকচ্ছল্ মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভে্কেনই্আচ্ছিমিকা্েুক্তিাচ্ছষ্ট্রি্
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্হচ্ছত্পািচ্ছতন্না।্মকউবা্ষথচ্ছক্মফচ্ছি্আসাি্পি্মতমন্সচ্ছবিাত্র্মনউইয়কথ্
িাচ্ছজযি্ গভেথি্ হন।্ মবচ্ছিাধীিা্ ষদেচ্ছত্ ষপচ্ছলন্ রুজচ্ছভে্ ওই্ িাচ্ছজযি্ একজন্
আইনসম্মত্অমধবাসী্নন।্রুজচ্ছভে্ভয়্ষপচ্ছয়্িচ্ছনানয়ন্প্রতযাহাি্কিচ্ছত্চাইচ্ছলন।্
এবাি্েিাস্কমলয়াি্কাচ্ছজ্নািচ্ছলন।্মতমন্আচিকা্মথচ্ছয়াচ্ছোি্রুজচ্ছভেচ্ছক্মচৎকাি্
কচ্ছি্বলচ্ছলন্সান্জুয়ান্পাহাচ্ছড়ি্বীি্মক্ষকান্কাপুরুষ? 
  
রুজচ্ছভে্লড়াই্কিচ্ছত্িনস্থ্কিচ্ছলন-এিপচ্ছিি্ েনা্ষতা্ইমতহাস।্এই্চযাচ্ছলি্তাি্
জীবনচ্ছকই্শুধু্বদচ্ছল্ষদয়মন্বিিং্এচ্ছত্জামতি্জীবচ্ছনও্একো্ছাপ্পচ্ছড়মছল। 
  
চালথস্্ ষশায়াব্ প্রমতচ্ছোমগতাি্ দারুে্ ক্ষিতাি্ কথা্ জানচ্ছতন।্ এই্ িকিই্ আবাি্
জানচ্ছতন্অলমস্মথও। 
  
অলমস্মথ্ েেন্ মনউ্ ইয়চ্ছকথি্ গভেথি্ মছচ্ছলন্ তেন্ তাচ্ছক্ কমঠ্ন্ কাচ্ছজ্ নািচ্ছত্ হয়।্
পমশ্চি্ ষেমভন্ আইলযাচ্ছেি্ সবচ্ছচচ্ছয়্ জ নয্ ষজলোনা্ মসিংমসিং-এ্ জ নয্ সিস্ত্ কাে্
কািোনা্ চচ্ছলমছল।্ অতযন্ত্ কুৎমসত্কাচ্ছজি্ গুজবও্ ছড়ামেল।্ মস্মচ্ছথি্ দিকাি্ মছল্
মসিংমসিংচ্ছক্ শাসচ্ছন্ িাোি্ জনয্ একজন্ কড়া্ প্রকৃমতি্ িানুষ।্ মকন্তু্ ষক্ ষসই্ ষলাক।্
মতমন্মনউ্হযাঁম্পেচ্ছনি্লুইস্ই.্লজচ্ছক্ষেচ্ছক্পাঠ্াচ্ছলন। 
  
‘মসিংমসিং্ কািাগাচ্ছিি্ দাময়ত্ব্ মনচ্ছত্ ষকিন্ লাগচ্ছব?’্ লজচ্ছক্ প্রশ্ন্ কিচ্ছলন্ ষবশ্ ঠ্াট্টাি্
আচ্ছিচ্ছজই্মস্মথ।্‘ওোচ্ছন্একজন্অমভজ্ঞ্িানুষ্দিকাি।‘ 
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লজ্ষবশ্অতচ্ছল্তমলচ্ছয়্ষগচ্ছলন।্ মসিংমসিংচ্ছয়ি্ মবপচ্ছদি্কথা্তাি্জানা্ মছল।্কাজো্
িাজনীমতি্ সচ্ছে্ জমড়ত,্ িাজনীমতি্ নানা্ িতও্ তাচ্ছত্ থাকচ্ছব।্ ওয়াচ্ছেথনিা্ ষসোচ্ছন্
মেকচ্ছত্ পাচ্ছিমন।্ তািা্ এচ্ছসচ্ছছ্ আি্ ষগচ্ছছ।্ ষশষজন্ ষেচ্ছক্ িাত্র্ মতন্ সপ্তাহ,্ তাি্
ভমবষযত্িচ্ছয়চ্ছছ।্এ্ঝঁুমক্ষনওয়া্োয়? 
  
এি্পি্মস্মথ্ওই্ইতস্তত্ভাব্ষদচ্ছে্ষহচ্ছস্বলচ্ছলন,্আপনাি্ষেচ্ছত্ভয়্লাগচ্ছছ।্এি্
জচ্ছনয্আপনাচ্ছক্ষদাষ্মদমে্না।্জায়গাো্কমঠ্ন্ঠ্াঁই।্ষবশ্শক্ত্িানুষই্ওোচ্ছন্চাই। 
  
হুঁ্ মস্মথ্তাহচ্ছল্একো্চযাচ্ছলি্ ছুঁচ্ছড়্ মদচ্ছেন,্তাই্না?্লজ্তাই্ ষকান্শক্ত্িানুচ্ছষি্
কাজোই্মনচ্ছয়্ষদেচ্ছবন্ভাবচ্ছলন। 
  
অতএব্ মতমন্ ষসোচ্ছন্ ষগচ্ছলন্ আি্ মেচ্ছকও্ ষগচ্ছলন।্ মতমন্ হচ্ছয়্ ষগচ্ছলন্ জীমবত্
কািািক্ষীচ্ছদি্িচ্ছধয্সবচ্ছচচ্ছয়্েযামতিান্পুরুষ।্তাঁি্ষলো্বই্‘মসিংমসিং্কািাগাচ্ছি্কুমড়্
বছি্ লক্ষ্ লক্ষ্ কমপ্ মবমক্র্ হচ্ছয়চ্ছছ।্ ষবতাচ্ছি্ মতমন্ ভাষে্ ষদন,্ তাি্ কািাগাচ্ছিি্
অমভজ্ঞতা্ মনচ্ছয়্বহু্চলমচ্চত্র্অনুপ্রামেত্হচ্ছয়চ্ছছ।্তাছাড়া্অপিাধীচ্ছদি্সিংচ্ছশাধচ্ছন্তাি্
সিংস্কািগুমল্কািা্সিংস্কাচ্ছি্ষপ্রিো্জুমগচ্ছয়চ্ছছ। 
  
ফায়াি্ষিান্নাচ্ছিি্মবেযাত্িবাি্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্প্রমতষ্ঠাতা্হাচ্ছভথ্এি.্ফায়ািচ্ছষ্টান্একবাি্
বচ্ছলন,্শুধু্িাইচ্ছন্মদচ্ছয়্মবেযাত্আি্ভাচ্ছলা্িানুষচ্ছদি্ধচ্ছি্িাো্োয়্না।্আিাি্িচ্ছন্
হয়্একো্ষেচ্ছলায়াড়ী্বৃমত্তই্আসল…। 
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এোই্প্রচ্ছতযক্সফল্িানুষ্ভাচ্ছলাবাচ্ছসন্:্ষেলা।্আমপ্রকাচ্ছশি্সুচ্ছোগ।্মনচ্ছজি্ক্ষিতা্
প্রকাশ্কচ্ছি্ মবজয়ী্হওয়া।্নানািকি্ষেলাি্এোই্িূল্কথা্ :্প্রমতচ্ছোমগতায়্ মবজয়ী্
হওয়া,্মবজয়ী্হওয়াি্আকাঙক্ষা।্আম্গুরুচ্ছত্বি্এোই্পথ। 
  
অতএব্আপমন্েমদ্শমক্তশালী্িানুষচ্ছদি্জয়্কিচ্ছত্চান্তাচ্ছদি্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চান্
১২নিং্মনয়ি্হচ্ছলা্: 
  
‘একো্চযাচ্ছলি্ছুঁচ্ছড়্মদন।‘ 
  
অেকথায়্অপিচ্ছক্স্বিচ্ছত্আনাি্বাচ্ছিামে্পথ্: 
  
১:্তচ্ছকথ্ষজতাি্সব্ষসিা্উপায়্হচ্ছলা্তচ্ছকথ্ষোগ্না্ষদওয়া। 
  
২:্অপচ্ছিি্িতািচ্ছতি্প্রমত্শ্রিা্ষদোন।্কেনও্অপচ্ছিি্ভুল্ধিচ্ছবন্না। 
  
৩্:্আপনাি্ভুল্হচ্ছল্আন্তমিকতাি্সচ্ছে্তাি্স্বীকাি্করুন। 
  
৪্:্বনু্ধত্বপূেথ্পচ্ছথ্শুরু্করুন। 
  
৫:্অপিচ্ছক্হযা্ঁবলচ্ছত্মদন। 
  
৬:্অনযচ্ছকই্ষবমশ্কথা্বলচ্ছত্মদন। 
  
৭:্অপিচ্ছক্ভাবচ্ছত্মদন্িতলবমে্তািই। 
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৮্:্আন্তমিকতাি্সচ্ছে্অপচ্ছিি্দৃমষ্টভমে্ষথচ্ছক্ষদেুন। 
  
৯্:্অচ্ছনযি্ধািোি্প্রমত্আন্তমিক্ষহান। 
  
১০:্অপচ্ছিি্িহচ্ছত্বি্প্রমত্আচ্ছবদন্িােুন। 
  
১্:্আপনাি্ভাবনায়্নােকীয়তা্আনুন। 
  
১২:্চযাচ্ছলি্ছুঁচ্ছড়্মদন। 
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িাতবিংশ পতির্ছেদ 
অচ্ছনযি্ষদাষ্ধিচ্ছত্হচ্ছল্এইভাচ্ছব্শুরু্করুন 

  
আিাি্একজন্বনু্ধ্কযালমভন্কুমলচ্ছজি্শাসচ্ছনি্সিয়্সপ্তাহ্ষশচ্ছষ্ মকছুমদন্ষহায়াইে্
হাউচ্ছস্ অমতমথ্ মছচ্ছলন।্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ কুমলচ্ছজি্ বযমক্তগত্ অমফচ্ছস্ আসচ্ছত্ মগচ্ছয়্ মতমন্
একমদন্ কুমলজচ্ছক্ তাঁি্ ষসচ্ছক্রোমিচ্ছক্ বলচ্ছত্ ষশাচ্ছনন,্ আজ্ সকাচ্ছল্ ভামি্ সনু্দি্
ষপাশাক্পচ্ছিছ্তুমি,্ষতািাচ্ছক্েুবই্সুন্দি্লাগচ্ছছ।’ 
  
অেকথাি্ িানুষ্ কযালমভন্ ষবাধ্ হয়্এিন্ প্রশিংসা্ জীবচ্ছন্আি্কাউচ্ছক্কচ্ছিন্ মন।্
বযাপািো্ এিনই্ অভামবত্ ষে্ ষসচ্ছক্রোমি্ লজ্জায়্ লাল্ হচ্ছয়্ উঠ্চ্ছলা।্ কুমলজ্ এবাি্
বলচ্ছলন,্‘ াবচ্ছড়্ষেও্না।্ষতািাি্ভাচ্ছলা্লাগাি্জচ্ছনযই্বললাি্কথাো।্এবাি্ষথচ্ছক্
আশা্কিচ্ছবা্তুমি্বযাকিচ্ছেি্মদচ্ছক্একেু্নজি্ষদচ্ছব।’ 
  
তাঁি্ পিমতো্ সম্ভবত্ একেু্ ষসাজাসুমজ্ িকিই্ তচ্ছব্ তাঁি্ িনস্তামত্ত্বক্জ্ঞান্ চিঙ্কাি।্
প্রায়্সব্সিয়্ভাচ্ছলা্মকছু্ষশানাি্পচ্ছিই্োিাপ্কথা্ষশানা্ষবাধহয়্ভাচ্ছলা। 
  
নামপত্দামড়্কািাচ্ছনাি্আচ্ছগ্সাবান্ চ্ছস্দামড়্নিি্কচ্ছি্ষনয়।্১৮৯৬্সাচ্ছল্িযামনচ্ছল্
মঠ্ক্এই্িকিই্কচ্ছিমছচ্ছলন্ষপ্রমসচ্ছেন্টপচ্ছদ্প্রমতিমিতাি্আচ্ছগ।্ওই্সিচ্ছয়ি্একজন্
মবেযাত্মিপাবমলকান্একো্বকৃ্ততাি্েসড়া্এচ্ছনমছচ্ছলন্ষেো্তাি্িচ্ছন্হল্মসচ্ছনচ্ছিা্বা্
পযামিক্ ষহনমি্ বা্ েযামনচ্ছয়ল।্ ওচ্ছয়বন্টাচ্ছিি্ ষচচ্ছয়্ ভাচ্ছলা্ আি্ সকচ্ছল্ এক্ সচ্ছে্
জড়াচ্ছনা।্ ষবশ্ আনমন্দত্ হচ্ছয়্ মতমন্ ষসো্ িযামকনচ্ছলচ্ছক্ পচ্ছড়্ ষশানাচ্ছত্ লাগচ্ছলন।্
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িযামক্রচ্ছল্ বলচ্ছলন,্ বকৃ্ততামে্ ষবশ্ ভাচ্ছলা্ তচ্ছব্ এো্ চলচ্ছব্ না্ কািে্ এোয়্ ষবশ্
সিাচ্ছলাচনাি্ঝড়্উঠ্চ্ছত্পাচ্ছি।্িযামকনচ্ছল্কাউচ্ছক্আ াত্কিচ্ছত্চাইচ্ছলন্না।্এবাি্
ষদেুন্ষকিন্ষকৌশচ্ছল্মতমন্কাজো্কিচ্ছলন। 
  
‘মপ্রয়্বনু্ধ,্বকৃ্ততাো্ চিৎকাি,্দারুে’্িযামকনচ্ছল্বলচ্ছলন।্এিচ্ছচচ্ছয়্ভাচ্ছলা্আি্ ষকউ্
মলেচ্ছত্পািচ্ছতা্না।্অচ্ছনক্ষক্ষচ্ছত্রই্এ্বকৃ্ততা্মদচ্ছল্ভাচ্ছলা্হচ্ছতা,্মকন্তু্এই্ষক্ষচ্ছত্র্মক্
এো্ষোগয্হচ্ছব?্ষতািাি্মদক্ষথচ্ছক্এো্ষোগযতি্িচ্ছন্হচ্ছলও্আিাচ্ছক্দচ্ছলি্কথাও্
ভাবচ্ছত্হচ্ছব।্এবাি্বামড়্মগচ্ছয়্আমি্ষেিন্বললাি্মঠ্ক্ষসই্ভাচ্ছব্আি্একো্বকৃ্ততা্
মলচ্ছে্আচ্ছনা। 
  
মতমন্ মঠ্ক্তাই্কিচ্ছলন।্িযামকনচ্ছল্এ্বযাপাচ্ছি্ষলেকচ্ছক্সাহােয্কিচ্ছলন।্আি্ওই্
মনবথাচচ্ছন্মতমন্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলন্চিৎকাি্বকৃ্ততাকািী। 
  
এোচ্ছন্ একো্ মচমঠ্্ ষদওয়া্ হচ্ছে।্ মিতীয়্ এই্ মবেযাত্ মচমঠ্মে্ আব্রাহাি্ মলঙ্কন্
মলচ্ছেমছচ্ছলন।্(তাঁি্প্রথি্মবেযাত্মচমঠ্মে্মতমন্মলচ্ছেমছচ্ছলন্একজন্িমহলাচ্ছক্েুচ্ছি্তাঁি্
পাঁচমে্ সন্তান্ হািাচ্ছনাি্ ষশাচ্ছক্ সান্ত্বনা্ জামনচ্ছয়)্ মলঙ্কন্ সম্ভবত্ পাঁচ্ মিমনচ্ছেি্ িচ্ছধয্
মচমঠ্ো্ ষলচ্ছেন্অথচ্ ১৯২৬্ সাচ্ছল্ ষসো্ সাধািচ্ছেি্কাচ্ছছ্ মনলাচ্ছি্প্রায়্ বাচ্ছিা্ হাজাি্
েলাচ্ছি্মবমক্র্হয়।্ষস্োকা্মলঙ্কন্অধথ্শতাব্দীি্কমঠ্ন্পমিশ্রচ্ছি্ো্সঞ্চয়্কচ্ছিন্তাি্
ষচচ্ছয়ও্ষবমশ। 
  
মচমঠ্মে্ ১৮৬৩্সাচ্ছলি্২৬ষশ্এমপ্রল্ গৃহেুচ্ছিি্অন্ধকািিয়্ মদনগুচ্ছলায়্ ষলো।্আঠ্াচ্ছিা্
িাস্ধচ্ছি্ মলঙ্কচ্ছনি্ষসনাধযক্ষিা্ইউমনয়ন্বামহনীচ্ছক্পমিচালনা্কিচ্ছলও্ভাচ্ছগয্জুেমছল্
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শুধু্একোি্পি্একো্ মবষাদিয়্পিাজয়।্ো্ েমছল্তা্ষকবল্অথথহীন্ িূচ্ছেথি্িত্
হতযাকাে।্সািা্ষদশ্মশহমিত্হমেল।্হাজাি্হাজাি্ষসনা্বসনযবামহনী্ষছচ্ছড়্চচ্ছল্োয়্
আি্এিনমক্ মিপাবমলকান্সদসযিাও্ মসচ্ছনচ্ছে্ মবচ্ছদ্রাহ্কচ্ছি্ মলঙ্কনচ্ছক্ ষহায়াইে্হাউস্
ষথচ্ছক্তাড়াচ্ছত্চাইমছচ্ছলন।্মলঙ্কন্ষস্সিয়্বচ্ছলন,্আিিা্ধ্বিংচ্ছসি্িুচ্ছোিুমে্দাঁমড়চ্ছয়মছ।্
আিাি্িচ্ছন্হচ্ছে্সবথশমক্তিান্ঈশ্বিও্আিাচ্ছদি্ মবরুচ্ছি্দাঁমড়চ্ছয়চ্ছছন।্আমি্কোিাত্র্
আশাি্ আচ্ছলা্ ষদেচ্ছত্ পামে্ না।্ অন্ধকাি্ িাো্ এিনই্ এক্ দুিঃচ্ছেি্আি্ মবপচ্ছদি্
মদচ্ছনই্মচমঠ্ো্ষলো্হয়। 
  
আমি্মচমঠ্ো্ষছচ্ছপ্মছলাি্কািে্এোি্িধয্মদচ্ছয়্ষদো্োচ্ছব্মলঙ্কন্মক্কচ্ছি্একজন্
দুদথান্ত্ ষসনানায়কচ্ছক্ পমিবমতথত্ কিাি্ ষচষ্টা্ কচ্ছিন্ েেন্ ষসই্ ষজনাচ্ছিচ্ছলি্ উপচ্ছিই্
মনভথি্কিমছল্সািা্ষদচ্ছশি্ভাগয। 
  
ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ হওয়াি্ পি্ আব্রাহাি্ মলঙ্কন্ ষবাধহয়্ এই্ একমে্ িাত্র্ কড়া্ ভাষায়্ মচমঠ্্
মলচ্ছেমছচ্ছলন।্আপনািা্ হয়চ্ছতা্লক্ষয্কিচ্ছবন্ মতমন্ ষজনাচ্ছিল্হুঁকািচ্ছক্তাি্িািামক্
ভুচ্ছলি্কথা্বলাি্আচ্ছগ্মকভাচ্ছব্প্রশিংসা্কচ্ছিমছচ্ছলন। 
  
হযাঁ,্ ভুলগুচ্ছলা্ িািামকই্ মছল।্ মকন্তু্ মলঙ্কন্তা্ বচ্ছলন্ মন।্ মলঙ্কন্ মছচ্ছলন্ ষঢি্ ষবমশ্
িক্ষেশীল্আি্অচ্ছনক্ ষবমশ্ কূেনীমতক।্ মলঙ্কন্ ষলচ্ছেন্ :্ ‘এিন্ মকছু্বযাপাি্িচ্ছয়চ্ছছ্
োচ্ছত্আপনাি্সম্বচ্ছন্ধ্আমি্সন্তুষ্ট্নই।্ষকৌশল্কূেনীমত্কাচ্ছক্বচ্ছল!’ 
  
ষিজি্ষজনাচ্ছিল্হুঁকািচ্ছক্ষে্মচমঠ্্ষলো্হয়্ষসো্এই্িকি্: 
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‘আমি্আপনাচ্ছক্ পচ্ছোিযাচ্ছকি্ ষসনামবভাচ্ছগি্ প্রধান্আসচ্ছন্ বমসচ্ছয়মছ।্ অবশয্ আিাি্
একাজ্কিাি্িচ্ছধয্উপেুক্ত্কািে্মছল,্তা্সচ্ছত্ত্বও্আিাি্ধািো,্আি্ষসো্আপনািও্
জানা্দিকাি্ষে্অচ্ছনক্বযাপাচ্ছিই্আপনাি্কাচ্ছজ্আমি্সন্তুষ্ট্নই।’ 
  
‘আমি্ মবশ্বাস্ কমি্আপমন্ একজন্ সাহসী্আি্ দক্ষ্ বসমনক।্ ষসো্ অবশযই্আিাি্
পছন্দ।্আিাি্আিও্মবশ্বাস্আপনাি্কাচ্ছজি্িচ্ছধয্আপমন্িাজনীমত্ষিশান্না,্ষেো্
মঠ্ক্ পথ।্আপনাি্ মনচ্ছজি্ উপি্ মবশ্বাস্আচ্ছছ্ ষসো্ অমত্ দািী্ গুে্ হচ্ছলও্ একান্ত্
প্রচ্ছয়াজনীয়্নয়। 
  
‘আপমন্উচ্চাকাঙ্ক্ষী,্ষেো্মবচ্ছশষ্সাধনাি্িচ্ছধয্িন্দ্কিাি্বদচ্ছল্ভাচ্ছলাই্কচ্ছি্থাচ্ছক।্
তচ্ছক্আিাি্িচ্ছন্হয়্ষজনাচ্ছিল্বানথসাইচ্ছেি্ষসনাপমতচ্ছত্বি্সিয়্আপমন্আপনাি্ওই্
উচ্চাকাঙক্ষা্ উপচ্ছিই্ মনভথি্ কচ্ছিমছচ্ছলন্ আি্ তাি্ পমিচালনা্ বানচাল্ কিচ্ছত্
ষচচ্ছয়মছচ্ছলন,্ এো্ কিচ্ছত্ মগচ্ছয়্ আপমন্ ষদচ্ছশি্ প্রভূত্ ক্ষমত্ কচ্ছিচ্ছছন।্ আি্ ক্ষমত্
কচ্ছিচ্ছছন্একজন্দক্ষ্সম্মামনত্সহ-অমফসাচ্ছিিও।‘ 
  
‘আমি্শুচ্ছনমছ্আি্ষসো্ মবশ্বাস্কিাি্িতই্ষে্আপমন্সম্প্রমত্বচ্ছলচ্ছছন্ষসনাবামহনী্
আি্সিকাচ্ছিিও্এই্দুচ্ছয়িই্একজন্নায়ক্দিকাি।্অবশয্এি্জনয্নয়,্এো্জানা্
সচ্ছত্ত্বও্আমি্আপনাচ্ছক্ষসনাধযক্ষ্কচ্ছিমছ।’ 
  
‘একিাত্র্ষসইসব্ষজনাচ্ছিলিাই্একনায়ক্হচ্ছত্পাচ্ছিন্োিা্সফল্হন।্আমি্এেন্ো্
চাই্ত৷্হচ্ছলা্সািমিক্সাফলয্আি্তাই্আমি্ওই্একনায়কচ্ছত্বি্ঝঁুমক্ষনব।’ 
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‘সিকাি্ আপনাচ্ছক্ তাি্ সিস্ত্ ক্ষিতা্ মদচ্ছয়ই্ সাহােয্ কিচ্ছব,্ এি্ আচ্ছগ্ সিকাি্
ষসনাধযক্ষচ্ছদি্ ষে্ সাহােয্ কচ্ছিচ্ছছ্ ষসইিকি্ সাহােয।্ আিাি্ ভয়্ হচ্ছে্ ষে্ আপমন্
আপনাি্ষসনাদচ্ছলি্িচ্ছধয্ষসনাপমতচ্ছক্সিাচ্ছলাচনা্কিাি্প্রবৃমত্ত্জামগচ্ছয়চ্ছছন্আি্তাঁি্
মবশ্বাস্ হামিচ্ছয়চ্ছছন,্ এবাি্ ষসোই্আপনাি্ উপি্ পমিচামলত্ হচ্ছব।্ এ্ িকি্ বযাপাি্
োচ্ছত্না্ চ্ছে্তাি্জনয্আমি্আপনাচ্ছক্সাহােয্কিচ্ছবা।’ 
  
‘আপমন্ বা্ ষনচ্ছপামলয়ন,্ মতমন্ েমদ্এেন্ ষবঁচ্ছচ্ থাকচ্ছতন,্ দুজচ্ছনি্ ষকউই্এ্ ধিচ্ছনি্
িচ্ছনাভাব্থাকচ্ছল্ষসনাবামহনীি্কাছ্ষথচ্ছক্ষকান্ভাচ্ছলা্কাজ্আদায়্কিচ্ছত্পািচ্ছতন্
না।্তাই্ হঠ্কামিতা্কিচ্ছবন্না।্ হঠ্কামিতা্ ষথচ্ছক্সতথক্থাকুন।্ মকন্তু্ক্ষিতা্আি্
মদ্রামবহীন্সতকথতাি্সচ্ছে্এমগচ্ছয়্মগচ্ছয়্আিাচ্ছদি্জয়্এচ্ছন্মদন। 
  
আপমন্কুমলন,্িযামকনচ্ছল্বা্একজন্ মলঙ্কন্নন।্আপমন্জানচ্ছত্চাইচ্ছবন্প্রমতমদচ্ছনি্
বযবসাময়ক্ সম্পচ্ছকথি্ ষক্ষচ্ছত্র্ এই্ দশথন্ চলচ্ছব্ মকনা।্ চলচ্ছব্ মক?্ ষদো্ োক।্ এবাি্
মফলাচ্ছেলমফয়াি্ওয়াকথ্ ষকাম্পানীি্েমব্ল্উ.্ মপ.্গচ্ছকি্বযাপািোই্ষদো্োক।্ মি.্গক্
আিাি্বা্আপনাি্িতই্একজন্সাধািে্নাগমিক।্মতমন্ওোচ্ছন্আিাি্ক্লাচ্ছসি্এক্
ছাত্র্থাকাি্সিয়্এই্ েনাি্কথা্বচ্ছলমছচ্ছলন। 
  
ওয়াকথ্ ষকাম্পানীি্ মফলাচ্ছেলমফয়ায়্ একো্ মবিাে্ অমফস্ বামড়্ মনমদথষ্ট্ সিচ্ছয়ি্ িচ্ছধয্
বতমি্কিাি্কথা্ মছল।্বামড়ি্কাজ্ মঠ্ক্িতই্হচ্ছয়্চচ্ছলমছল্আি্প্রায়্ ষশষও্হচ্ছয়্
এচ্ছসমছল।্ আচিকা্ একজন্ সিবিাহকািী্ জানাচ্ছলা্ ষে্ ষস্ কারুকাজ্ কিা্ ষব্রাচ্ছিি্
মজমনসগুচ্ছলা্ মনমদথষ্ট্সিয়্িত্সিবিাহ্ মদচ্ছত্পািচ্ছবন্না।্ মক!্সািা্ বামড়ো্আেচ্ছক্
োচ্ছব?্প্রচুি্জমিিানা্হচ্ছব!্প্রচুি্ক্ষমতও্হচ্ছব!্আি্ষসো্িাত্র্একজচ্ছনি্জনয। 
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শুরু্হচ্ছলা্দূিগািী্ষেমলচ্ছফান্কথাবাতথা।্তকথাতমকথ।্ষবশ্গিি্কথাবাতথা।্সবই্বৃথা।্
এিপি্ মিিঃ্ গকচ্ছক্ ষব্রাচ্ছিি্ মসিংহচ্ছক্ তাি্ গুহাচ্ছতই্ িােবাি্ জচ্ছনয্ পাঠ্াচ্ছনা্ হচ্ছলা্
মনউইয়চ্ছকথ। 
  
‘আপমন্ মক্জাচ্ছনন্ব্রুকলীচ্ছন্আপনাি্নাচ্ছি্একিাত্র্আপমনই্আচ্ছছন?’্ ষপ্রমসচ্ছেচ্ছন্টি্
অমফচ্ছস্ ঢুকচ্ছত্ ঢুকচ্ছত্ মিিঃ্গক্বলচ্ছলন।্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্একেু্আশ্চেথ্হচ্ছয়্বলচ্ছলন,্ ‘না,্
এো্ষতা্জানতাি্না।’ 
  
মিিঃ্ গক্ এবাি্ বলচ্ছলন,্ ‘আজ্ সকাচ্ছল্ েেন্ ষিন্ ষথচ্ছক্ নািলাি,্ ষেমলচ্ছফান্ বইচ্ছয়্
আপনাি্মঠ্কানা্ষদেমছলাি।্ষদেলাি্ব্রুকলীচ্ছন্আপমনই্ওই্নাচ্ছিি্একিাত্র্িানুষ।‘ 
  
ষেমলচ্ছফান্বইো্ষদচ্ছে্মনচ্ছয়্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্আগ্রচ্ছহি্সচ্ছে্বলচ্ছলন,্কই্আিাি্ষতা্জানা্
মছল্না,্হযাঁ,্নািো্একেু্অসাধািে্তা্ মঠ্ক।্আিাচ্ছদি্পমিবাি্আচ্ছস্হলযাে্ষথচ্ছক্
আি্মনউইয়চ্ছকথ্বাস্কিচ্ছত্থাচ্ছকন্প্রায়্দুশ্বছি্আচ্ছগ।্মতমন্তাঁি্পমিবাচ্ছিি্নানা্
কামহনী্ ষবশ্ মকছুক্ষে্ ধচ্ছি্ ষশানাচ্ছত্ চাইচ্ছলন।্ তাঁি্ কথা্ ষশষ্ হচ্ছল্ মিিঃ্ গক্ তাচ্ছক্
প্রশিংসা্কচ্ছি্বলচ্ছলন্তাঁি্কািোনামে্কত্বড়্আি্ষে্সব্কািোনা্ষদচ্ছেচ্ছছন্তাচ্ছদি্
িচ্ছধয্সবচ্ছচচ্ছয়্ভাচ্ছলা।্ মিিঃ্গক্বলচ্ছলন,্আিাি্ ষদো্ ষব্রাি্কািোনাগুচ্ছলাি্িচ্ছধয্এ্
কািোনাই্সবচ্ছচচ্ছয়্সুন্দি্আি্পমিষ্কাি। 
  
‘সািা্জীবচ্ছনি্প্রচ্ছচষ্টায়্এ্কািোনা্ গচ্ছড়্ তুচ্ছলমছ্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্বলচ্ছলন,্এ্ মনচ্ছয়্তাই্
আিাি্গবথ্আচ্ছছ।্একবাি্কািোনাো্ ুচ্ছি্ষদেচ্ছবন?’ 
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ষদোি্সিয়্মিিঃ্গক্মজমনসপত্র্বতমিি্ষকৌশল্ষদচ্ছে্উচ্ছ্বমসত্প্রশিংসা্কিচ্ছলন।্মতমন্
জানাচ্ছলন্অনযানয্ সব্কািোনাি্ ষচচ্ছয়্এমে্কত্ভাচ্ছলা।্ মিিঃ্ গক্ ষিমশনগুমল্ ষদচ্ছে্
প্রশিংসা্কিচ্ছতই্ষপ্রমসচ্ছেন্ট্জানাচ্ছলন্এসব্তাঁিই্আমবষ্কাি।্মতমন্অচ্ছনকক্ষে্ধচ্ছি্মিিঃ্
গকচ্ছক্ সব্ কাচ্ছজি্ পিমতগুচ্ছলা্ ষদমেচ্ছয়্ মদচ্ছলন।্ মতমন্ মিিঃ্ গকচ্ছক্ িধযাে্ ষভাচ্ছজ্
মনিন্ত্রে্কিচ্ছলন।্ এতক্ষে্পেথন্ত্ িচ্ছন্ িােচ্ছবন,্ মিিঃ্ গক্তাঁি্ এোচ্ছন্আসাি্কািে্
সম্পচ্ছকথ্একমেও্কথা্বচ্ছলনমন। 
  
িধযাচ্ছে্ ষভাচ্ছজি্ পি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ বলচ্ছলন,্ হযাঁ,্ এবাি্ কাচ্ছজি্ কথায়্ আসা্ োক।্
স্বাভামবক্ভাচ্ছবই্আমি্জামন্আপমন্ষকন্এচ্ছসচ্ছছন।্আমি্ভামবমন্আিাচ্ছদি্সাক্ষাত্তাি্
এত্সুন্দি্হচ্ছব।্আপমন্মফলাচ্ছেলমফয়ায়্আিাি্এই্আশ্বাস্মনচ্ছয়্মফচ্ছি্ষেচ্ছত্পাচ্ছিন্
ষে্সিস্ত্মজমনস্বতমি্কচ্ছি্মঠ্ক্িতই্পামঠ্চ্ছয়্ষদওয়া্হচ্ছব,্আি্ষসো্অনয্কাজ্ষচচ্ছপ্
মদচ্ছয়। 
  
চাইচ্ছতই্মিিঃ্গক্ো্দিকাি্সবই্ষপচ্ছয়্ষগচ্ছলন।্সিস্ত্মজমনস্সিয়্িত্ষপৌঁচ্ছছ্ষগল্
আি্বামড়্বতিীি্কাজও্চুমক্তি্মঠ্ক্মদচ্ছনই্ষশষ্হল। 
  
এো্মক্হচ্ছত্পািচ্ছতা্মিিঃ্গক্েমদ্এ্িকি্বযাপাচ্ছি্সাধািে্িানুচ্ছষি্িত্তকথাতমকথ্
কিচ্ছতন? 
  
অতএব্িানুচ্ছষি্িচ্ছন্আ াত্না্মদচ্ছয়্বা্ষদাষ্না্মদচ্ছয়্তাচ্ছক্বদলাচ্ছত্হচ্ছল্এক্নম্বি্
মনয়ি্হল্: 
  
প্রশিংসা্আি্আন্তমিকতা্মদচ্ছয়ই্শুরু্করুন। 
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ত্রর্য়াতবিংশ পতির্ছেদ 
 ৃোি্উচ্ছদ্রক্না্কচ্ছি্কীভাচ্ছব্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছবন 

  
চালথস্্ষশায়াব্একবাি্তাি্ইস্পাচ্ছতি্মিল্ ুচ্ছি্ষদোি্সিয়্লক্ষয্কিচ্ছলন্মকছু্কিথী্
ধূিপান্কিচ্ছছ।্তাচ্ছদি্মঠ্ক্িাথাি্উপচ্ছিই্ষলো্ মছচ্ছলা্ ‘ধূিপান্মনচ্ছষধ’।্ষশায়ব্মক্
ষলোো্ষদমেচ্ছয়্বলচ্ছলন্‘ষতািিা্পড়চ্ছত্জাচ্ছনা?’্‘ওহ্্না,্ষশায়ব্এিকি্মছচ্ছলন্না।‘্
মতমন্কিথচামিচ্ছদি্কাচ্ছছ্এমগচ্ছয়্ষগচ্ছলন্আি্প্রচ্ছতযচ্ছকি্হাচ্ছত্একো্কচ্ছি্চুরুে্মদচ্ছলন্
আি্বলচ্ছলন,্ ‘ষতািিা্এগুচ্ছলা্বাইচ্ছি্ মগচ্ছয়্ ষেচ্ছল্ভাচ্ছলা্হয়।‘্তািা্জানচ্ছতা্ ষশায়ব্
বুচ্ছঝচ্ছছন্ কাজো্ তািা্ অনযায়্ কচ্ছিচ্ছছ-তা্ সচ্ছত্ত্বও্ তািা্ তাচ্ছক্ প্রশিংসা্ কিচ্ছলা্ কািে্
মতমন্ ষদাষোি্জনয্ মকছুই্ বচ্ছলন্ মন্আি্তাচ্ছদি্অহমিকায়্আ াত্ ষদনমন!্এিকি্
ষলাকচ্ছক্আপমন্ভাচ্ছলা্না্ষবচ্ছস্পািচ্ছবন্না।্নয়্মক? 
  
জন্ ওয়ানাচ্ছিকািও্ একই্ পিমত্ মনচ্ছয়মছচ্ছলন।্ মতমন্ মফলাচ্ছেলমফয়ায়্ তাি্ মবিাে্
ষদাকাচ্ছন্প্রায়্ ষিাজই্ ুচ্ছি্ ষদেচ্ছতন।্একমদন্ষদেচ্ছলন্একমে্ ষিচ্ছয়্ ষকান্কাউন্টাচ্ছি্
দাঁমড়চ্ছয়্ আচ্ছছ।্ অথচ্ মবচ্ছক্রতািা্ ষকউ্ ষকাথাও্ ষনই।্ তািা্ একপাচ্ছশ্ জেলা্ কচ্ছি্
কথাবাতথা্ আি্ হামসঠ্াট্টায়্ বযস্ত।্ ওয়ানাচ্ছিকাি্ একোও্ কথা্ বলচ্ছলন্ না।্ মনিঃশচ্ছব্দ্
কাউন্টাচ্ছিি্ মপছচ্ছন্ মগচ্ছয়্ মতমন্ ষিচ্ছয়মেি্ ো্ দিকাি্ এচ্ছন্ মদচ্ছয়্ কিথচামিচ্ছদি্ পযামকিং্
কিচ্ছত্মদচ্ছয়্ষগচ্ছলন। 
  
১৮৮৭্ সাচ্ছলি্ ৮ই্ িাচথ্ সুন্দি্ বক্তা্ ষহনমি্ ওয়ােথ্ িীচাি্ িািা্ োন,্ বা্ জাপানীচ্ছদি্
কথায়্ নতুন্জগচ্ছত্ োন।্পচ্ছিি্ িমববাি্ মলিযান্অযাচ্ছবেচ্ছক্তাঁি্সম্বচ্ছন্ধ্ মকছু্ বলাি্
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জনয্আচ্ছবদন্জানাচ্ছনা্হয়।্সব্ষসিা্কমথকা্বানাবাি্জনয্মলিযান্ফ্লচ্ছবয়াচ্ছিি্িতই্
 সািাজা্ কচ্ছি্ দারুে্ একো্ বকৃ্ততা্ মলচ্ছে্ তাি্ স্ত্রীচ্ছক্ পচ্ছড়্ ষশানাচ্ছলন।্ বকৃ্ততাো্
ষিাচ্ছেও্ভাচ্ছলা্হয়মন্ মঠ্ক্ ষেিন্বকৃ্ততা্ ষলো্হয়।্তাি্স্ত্রীি্েমদ্ বুমি্কি্থাকচ্ছতা্
মতমন্ বলচ্ছতন,্ ‘মলিযান,্ একদি্ বাচ্ছজ্ হচ্ছয়চ্ছছ,্ এো্ চলচ্ছব্ না।্ ষশ্রাতািা্ এো্ শুচ্ছন্
 ুমিচ্ছয়্পড়চ্ছব।্এো্এচ্ছকবাচ্ছি্ মবশ্বচ্ছকাচ্ছষি্িত্হচ্ছয়চ্ছছ।্সাধািে্ মজমনস্ ষলে,্এসব্
পড়চ্ছল্ষতািাি্দি্কচ্ছি্োচ্ছব।’ 
  
এোই্হয়চ্ছতা্মতমন্বলচ্ছতন।্আি্বলচ্ছল্মক্হত্মনশ্চয়ই্বুঝচ্ছত্পািচ্ছছন।্তাি্স্ত্রীও্
তা্জানচ্ছতন।্তাই্ মতমন্ ষকবল্বলচ্ছলন্ ষে্ ষলোো্নথথ্আচ্ছিমিকান্ মিমভউ’ি্জচ্ছনয্
চিৎকাি্ হচ্ছয়চ্ছছ।্ মতমন্ ষবশ্প্রশিংসা্কচ্ছি্ নিি্কচ্ছি্ বলচ্ছলন্ ষলোো্ বকৃ্ততাি্ িত্
হয়মন।্মলিযান্অযাচ্ছবে্বযাপািো্বুঝচ্ছলন্আি্েত্ন্কচ্ছি্ষলো্বকৃ্ততাো্মছঁচ্ছড়্ষফলচ্ছলন্
আি্মকছু্না্মলচ্ছেই্োনা্বকৃ্ততা্মদচ্ছয়্ষগচ্ছলন। 
  
অতএব্আপমত্ত্ না্জামনচ্ছয়্ বা্ ষদাষ্ না্ ধমিচ্ছয়্ িানুষচ্ছক্ বদলাচ্ছত্ ২নিং্ মনয়ি্ হল্ :্
িানুচ্ছষি্ষদাষ,্ষ ািাচ্ছনা্পথই্ষদোন। 
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িিুতবেিংশ পতির্ছেদ 
আচ্ছগ্মনচ্ছজি্ভুচ্ছলি্কথা্বলুন 

  
কচ্ছয়ক্বছি্আচ্ছগ,্আিাি্ভাইমঝ্ ষজাচ্ছসফাইন্কাচ্ছনথগী্কানসাস্ মসমেি্ বামড়্ ষথচ্ছক্
মনউইয়চ্ছকথ্আিাি্ ষসচ্ছক্রেমিি্কাজ্কিচ্ছত্আচ্ছস।্ওি্ বয়স্উমনশ,্ মতনবছি্আচ্ছগ্
উচ্চ্মবদযালয়্ষথচ্ছক্ও্স্নাতক্হয়।্তচ্ছব্ওি্বযবসাময়ক্অমভজ্ঞতাি্ঝুমল্মছচ্ছলা্শূনয।্
আজ্ ষস্ সুচ্ছয়জ্ োচ্ছলি্ পমশ্চি্ এলাকাি্ িচ্ছধয্ সবচ্ছসিা্ একজন্ ষসচ্ছক্রোমি।্ তচ্ছব্
ষগাড়াি্ মদচ্ছক্ ষস্ অচ্ছনক্ মকছুই্ জানচ্ছতা্ না।্ একমদন্ আমি্ েেন্ ওচ্ছক্ একেু্
সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছত্ষগলাি,্আমি্ মনচ্ছজচ্ছকই্বললাি্এক্মিমনে্দাঁড়াও্ষেল্কাচ্ছনথগী,্
এক্মিমনে্দাঁড়াও।্ষতািাি্বয়স্ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্দুগুে।্ষতািাি্বযবসাময়ক্অমভজ্ঞতাও্
দশহাজাি্গুে্ষবমশ।্তুমি্ষকিন্কচ্ছি্আশা্কি্ষে্ষতািাি্িতই্দৃমষ্টচ্ছকাে,্ মবচাি্
বুমি,্আগ্রহ্ইতযামদি্অমধকািী্হচ্ছব-ষতািাি্ষস্মবচাি্বুমি্েত্সাধািেই্ষহাক?্এক্
মিমনে্ দাঁড়াও।্ ষেল,্ তুমি্ঊমনশ্বছি্ বয়চ্ছস্ মক্কচ্ছিচ্ছছা?্ িচ্ছন্পচ্ছড়্ ষতািাি্ ষসই্
ভুলগুচ্ছলা?্ ষবাকাি্ িত্ ষতািাি্ ষসই্ সব্ ভুল।্ িচ্ছন্ কচ্ছি্ ষদে্ তুমি্ এই্ সব্
কচ্ছিচ্ছছা….তাছাড়া…?’ 
  
ষবশ্মকছুক্ষে্সব্বযাপািো্ঠ্াো্িাথায়্আি্মনিচ্ছপক্ষতাি্সচ্ছে্ষভচ্ছব্মনচ্ছয়্আমি্মস্থি্
মসিান্ত্কিলাি্ ষে্ ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্বযামেিংচ্ছয়ি্গড়্আিাি্উমনশ্বছি্বয়চ্ছসি্বযামেিং্
গচ্ছড়ি্ষচচ্ছয়্ষঢি্ভাচ্ছলা্আি–আি্আমি্দুিঃমেত্ষে্ষজাচ্ছসফাইনচ্ছক্তাি্প্রাপয্প্রশিংসা্
মদচ্ছত্চাইমছ্না। 
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অতএব্ এিপি্ ষথচ্ছক্ ষজাচ্ছসফাইচ্ছনি্ মকছু্ ভুল্ ধমিচ্ছয়্ ষদবাি্আচ্ছগ্আমি্ বলতাি,্
একো্ ভুল্ কচ্ছিছ,্ ষজাচ্ছসফাইন।্ তচ্ছব্ ইশ্বি্জাচ্ছনন,্আমি্ ো্ ভুল্ কমি্ তাি্ ষচচ্ছয়্
োিাপ্নয়্এগুচ্ছলা।্তুমি্ষতা্মবচাি্বুমি্মনচ্ছয়্জন্মাও্মন,্এসব্আচ্ছস্অমভজ্ঞতাি্িধয্
মদচ্ছয়।্ ষতািাি্বয়চ্ছস্আমি্ো্ মছলাি্তাি্ ষচচ্ছয়্ ষতািাি্অবস্থা্ভাচ্ছলা।্ ষতািাি্িত্
বয়চ্ছস্আমি্ষেসব্ষবাকাি্িত্ভুল্কচ্ছিমছ্তাচ্ছত্ষতািাচ্ছক্আি্সিাচ্ছলাচনা্কিাি্িত্
ইচ্ছে্ষনই।্মকন্তু্ষভচ্ছব্ষদে্তুমি্অনয্িকি্হচ্ছল্আিও্ভাচ্ছলা্হচ্ছতা।্তাই্না? 
  
মনচ্ছজি্ত্রুমেি্কথা্বক্তা্আচ্ছগই্ষশানাচ্ছত্চাইচ্ছল্ষশ্রাতাি্পচ্ছক্ষ্তাি্সিাচ্ছলাচনা্ষশানা্
সহজই্হয়। 
  
১৯০১্সাচ্ছল্মপ্রন্স্ফন্বুচ্ছলা্এিকি্বযবহাি্কিাি্তীব্র্প্রচ্ছয়াজন্অনুভব্কচ্ছিন।্ফন্
বুচ্ছলা্ তেন্ জািথানীি্ ইমম্পমিয়াল্ চযাচ্ছন্সলি্ মছচ্ছলন।্ মসিংহাসচ্ছন্ তেন্ মছচ্ছলন্ মিতীয়্
উইলচ্ছহলি-উইলচ্ছহল্ম্অতযন্ত্বদচ্ছিজাজী্আি্অহঙ্কািী্মছচ্ছলন।্এই্উইলচ্ছহলি্মছচ্ছলন্
জািথান্ কাইজািচ্ছদি্ িচ্ছধয্ ষশষ্ মেমন্ িহাশমক্তশালী্ ষসনাদল্ আি্ ষনৌবামহনী্ গচ্ছড়্
তুচ্ছলমছচ্ছলন।্এই্ষসনাবামহনী্মনচ্ছয়্তাি্অতযন্ত্অহঙ্কািও্মছচ্ছলা।্ঐ্বামহনী্মদচ্ছয়্মতমন্
নামক্ো্ইচ্ছে্তাই্কিচ্ছত্পািচ্ছতন। 
  
একবাি্ একো্আশ্চেথ্ বযাপাি্  চ্ছে্ ষগল।্কাইজাি্ এিন্ সব্কথা্ বলচ্ছত্ লাগচ্ছলন্
আি্অস্বাভামবক্িকি্কিচ্ছত্লাগচ্ছলন্ষে্সািা্ইউচ্ছিাপ্ষকঁচ্ছপ্উচ্ছঠ্্একো্মবচ্ছস্ফািে্
 চ্ছে্ ষগল।্ োি্ ষিশও্ ছমড়চ্ছয়্ পড়চ্ছলা্ পৃমথবী্ জুচ্ছড়।্ বযাপািো্ আিও্ োিাপ্ কচ্ছি্
তুলচ্ছত্কাইজাি্স্বয়িং্আমম্ভমিতাপূেথ,্ষবাকামি্ভিা্অদু্ভত্সব্ষ াষো্কিচ্ছত্লাগচ্ছলন্
জনসাধািচ্ছেি্কাচ্ছছ।্মতমন্এসব্কিচ্ছলন্ইলযাচ্ছে্েেন্মতমন্অমতমথ্মহচ্ছসচ্ছব্মছচ্ছলন।্
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আিও্ িজাি্ কথা্ হল্ িাজকীয়্ বদানযতায়্ এসব্ মতমন্ ষেইমল্ ষেমলগ্রাচ্ছফ্ প্রকাশ্
কিচ্ছতও্ মদচ্ছলন।্উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব্ মতমন্বচ্ছলমছচ্ছলন,্জািথান্ মহচ্ছসচ্ছব্ মতমনই্একিাত্র্
িানুষ্ ষে্ ইিংলযাচ্ছেি্প্রমত্ বনু্ধভাবাপন্ন।্ মতমন্জাপাচ্ছনি্ মবরুচ্ছি্এক্ ষনৌবামহনী্ গচ্ছড়্
তুলচ্ছছন্এবিং্মতমনই্একিাত্র্ষলাক্মেমন্িামশয়াি্আি্োচ্ছন্সি্হাচ্ছত্ইিংলযাচ্ছেি্ষহনস্থা্
আেকান।্ একিাত্র্ তািই্ পমিকেনায়্ ইিংলযাচ্ছেি্ িানুষ্ দমক্ষে্আমেকায়্ বুয়ি্ েুচ্ছি্
জয়লাভ্কচ্ছি…ইতযামদ। 
  
একশ্বছচ্ছিি্িচ্ছধয্শামন্তি্সিয়্ষকান্ইউচ্ছিাপীয়্িাজাি্িুে্ষথচ্ছক্এ্ধিচ্ছনি্অদু্ভত্
কথা্ ষবচ্ছিায়মন।্ সািা্ িহাচ্ছদচ্ছশ্এ্ মনচ্ছয়্ বহ্ বচ্ পচ্ছড়্ ষগল।্ ইিংলযাচ্ছে্ সকচ্ছল্ ষক্ষচ্ছপ্
আগুন।্জািথানীি্িাজনীমতকিা্মশউচ্ছি্উঠ্চ্ছলন।্এই্িকি্বহ্হট্টচ্ছগাচ্ছল্কাইজাি্ভয়্
ষপচ্ছয়্ষগচ্ছলন্আি্ইমম্পমিয়াল্চযাচ্ছন্সলি্ফন্বুচ্ছলাচ্ছক্বলচ্ছলন্ষে,্মতমন্ষেন্সকলচ্ছক্
জামনচ্ছয়্ষদন্এসব্মকছুি্দাময়ত্ব্তািই।্মতমনই্সম্রােচ্ছক্এই্অদু্ভত্কথাগুচ্ছলা্বলাি্
জচ্ছনয্উপচ্ছদশ্ষদন। 
  
ফন্ বুচ্ছলা্ প্রমতবাদ্ কচ্ছি্ বলচ্ছলন,্ ‘মকন্তু্ িহান্ সম্রাে,্ জািথানী্ বা্ ইিংলযাচ্ছেি্ ষকউ্
মবশ্বাসই্কিচ্ছবন্আমি্আপনাচ্ছক্এিন্উপচ্ছদশ্মদচ্ছত্পামি।’ 
  
ষে্ িুহূচ্ছতথ্ কথাগুচ্ছলা্ ফন্ বুচ্ছলাি্ িুে্ ষথচ্ছক্ ষবমিচ্ছয়্এচ্ছলা্ মতমন্ বুঝচ্ছত্পািচ্ছলন্ ষে্
িািামক্একো্ভুল্কচ্ছিচ্ছছন।্কাইজাি্ষক্ষচ্ছপ্উঠ্চ্ছলন। 
  
‘তুমি্আিায়্গাধা্িচ্ছন্কচ্ছিা?্মতমন্মচৎকাি্কচ্ছি্উঠ্চ্ছলন।্তুমি্ষে্ভুল্কিচ্ছত্পাচ্ছিা্
না্ভাচ্ছবা্আমি্তাই্কিচ্ছত্পামি।’ 
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ফন্বুচ্ছলা্বুঝচ্ছলন্সিাচ্ছলাচনাি্আচ্ছগ্তাি্প্রশিংসা্কিা্উমচত্মছল।্তচ্ছব্ষদিী্হচ্ছয়্
ষগচ্ছছ,্তেন্ ষসই্অবস্থায়্সবচ্ছচচ্ছয়্ ো্ ভাচ্ছলা্ মতমন্তাই্কিচ্ছলন।্সিাচ্ছলাচনাি্পি্
মতমন্প্রশিংসা্কিচ্ছলন।্আি্তাচ্ছত্অচ্ছলৌমকক্কাে্ চ্ছঠ্্ষগল–প্রশিংসায়্ো্হয়। 
  
মতমন্শ্রিাি্সচ্ছে্বলচ্ছলন্‘আমি্কেনই্তা্বলমছ্না’,্‘অচ্ছনক্বযাপাচ্ছিই্সম্রাে্আিাি্
ষচচ্ছয়্ষশ্রষ্ঠ,্শুধু্ষনৌবামহনী্বা্সািমিক্বযাপাচ্ছিই্নয়।্তািচ্ছচচ্ছয়ও্আপনাি্গভীি্জ্ঞান্
আচ্ছছ্মবজ্ঞাচ্ছন।্আমি্বহুবাি্অবাক্হচ্ছয়্শুচ্ছনমছ্সম্রাে্মক্চিৎকাি্ভাচ্ছব্বযাচ্ছিামিোি,্
ষবতাি্ ষেমলগ্রাফ্ বা্ িিন্ িমি্ সম্পচ্ছকথ্ বুমঝচ্ছয়্ মদচ্ছেন।্ িসায়ন্ বা্ পদাথথ্ মবদযায়্
আিাি্ষকানই্জ্ঞান্ষনই,্স্বাভামবক্প্রাকৃমতক্ েনাি্সম্বচ্ছন্ধ্ও্আিাি্ষকান্ধািোই্
ষনই।্ফন্ বুচ্ছলা্বচ্ছল্চলচ্ছলন,্এি্ক্ষমতপূিে্স্বরূপ্ ষেচ্ছহতু্আিাি্ মকছু্ঐমতহামসক্
জ্ঞান্আচ্ছছ’্এো্মবচ্ছশষ্কচ্ছিই্কাচ্ছজ্লাচ্ছগ্কূেনীমতচ্ছত। 
  
কাইজাি্েুমশ্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলন।্ফন্বুচ্ছলা্তাি্প্রশিংসা্কচ্ছিচ্ছছ।্ফন্বুচ্ছলা্তাঁচ্ছক্উঁচুচ্ছত্
তুচ্ছল্ মনচ্ছজি্ সিাচ্ছলাচনা্ কচ্ছিচ্ছছ।্ এসচ্ছবি্ পি্ কাইজাি্ ওি্ সব্ অপিাধই্ ক্ষিা্
কিচ্ছলন।্মতমন্তাই্উৎসাচ্ছহি্সচ্ছে্বচ্ছল্উঠ্চ্ছলন,্ ‘ষতািাচ্ছক্বমলমন্ষে্আিিা্দুজচ্ছন্
দুজচ্ছনি্পমিপূিক?্আিাচ্ছদি্দুজচ্ছন্একসাচ্ছথ্থাকা্উমচত্আি্তা্থাকচ্ছবাও।‘ 
  
মতমন্ফন্ বুচ্ছলাি্সচ্ছে্একবাি্নয়্ষবশ্কচ্ছয়কবাি্কিিদথন্কিচ্ছলন।্শুধু্তাই্নয়্
ওইমদনই্একসিয়্ মতমন্ ষবশ্উৎসাচ্ছহি্সচ্ছে্  ুমস্পামকচ্ছয়্বলচ্ছলন,্ ষকউ্েমদ্ মপ্রন্স্
ফন্বুচ্ছলাি্মবরুচ্ছি্মকছু্বচ্ছল্তাহচ্ছল্তাি্নাচ্ছক্ ুমস্িািচ্ছবা।’ 
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ফন্ বুচ্ছলা্ সিয়্ িতই্ মনচ্ছজচ্ছক্ বাঁচাচ্ছত্ ষপচ্ছিমছচ্ছলন–মকন্তু্ ষকৌশলী্ কূেনীমতক্ হচ্ছয়ও্
মতমন্একো্ ভুল্কচ্ছিন।্তাি্উমচত্ মছল্সম্রােচ্ছক্প্রশিংসা্কচ্ছি্ মনচ্ছজি্সিাচ্ছলাচনা্
কচ্ছি্শুরু্কিা।্তাি্ষিাচ্ছেই্উমচত্হয়মন।্সম্রােচ্ছক্বুমিহীন্বলা্মকিংবা্তাঁি্একজন্
অমভভাবক্দিকাি্ইতযামদ্ইমেত্কিা। 
  
েুি্কাইজািচ্ছক্েমদ্ মকছু্আমসিাচ্ছলাচনাি্কথা্শান্ত্কিচ্ছত্পাচ্ছি্আি্তাচ্ছক্বনু্ধ্
কচ্ছি্তুলচ্ছত্সক্ষি্হয়,্তাহচ্ছল্ষভচ্ছব্ষদেুন্আিাচ্ছদি্বদনমন্দন্জীবচ্ছন্এই্িকি্কাজ্
িানুষচ্ছক্ মক্কিচ্ছত্পাচ্ছি:্িানমবক্সম্পচ্ছকথি্ ষক্ষচ্ছত্র্ মঠ্ক্ভাচ্ছব্বযবহাি্কিচ্ছল্এচ্ছত্
ষভাজবাজীি্িতই্কাজ্হয়। 
  
অতএব্কািও্িচ্ছধয্ষক্রাধ্বা্অসচ্ছন্তাষ্না্জামগচ্ছয়্তাচ্ছক্পমিবমতথত্কিচ্ছত্মতন্নম্বি্
মনয়ি্হল্:্অপচ্ছিি্সিাচ্ছলাচনা্কিাি্আচ্ছগ্মনচ্ছজচ্ছক্সিাচ্ছলাচনা্করুন। 
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পঞ্চতবিংশ পতির্ছেদ 
ষকউই্হুকুি্পছন্দ্কচ্ছি্না 

  
সম্প্রমত্আমি্আচ্ছিমিকাি্িানুচ্ছষি্জীবনী্ষলমেকাঁচ্ছদি্েীন্মিস্ইো্োিচ্ছবচ্ছলি্সচ্ছে্
মেনাচ্ছি্ অিংশ্ মনচ্ছয়মছলাি।্আমি্তাঁচ্ছক্ েেন্ বললাি্আমি্এই্ বইো্ মলেমছ,্ তেন্
িানুচ্ছষি্সচ্ছে্ চলাি্ মবষচ্ছয়ি্গুরুত্বপূেথ্ মকছু্ মবষচ্ছয়্আিাচ্ছদি্আচ্ছলাচনা্ হয়।্আিায়্
জানাচ্ছলন্মতমন্েেন্ওচ্ছয়ন্মে.্ইয়িংচ্ছয়ি্জীবনী্িচনা্কচ্ছিমছচ্ছলন্তেন্ইয়িংচ্ছয়ি্সচ্ছে্
মতন্বছি্একই্অমফচ্ছস্বচ্ছসচ্ছছন,্এিন্একজন্িানুচ্ছষি্মতন্ ন্টা্ধচ্ছি্সাক্ষাৎকািও্
মনচ্ছয়মছচ্ছলন।্ ষলাকমে্ জামনচ্ছয়মছল্ সািা্ জীবচ্ছন্ মতমন্ কেনও্ ষদচ্ছেনমন্ ইয়িং্ কাউচ্ছক্
সিাসমি্ষকান্হুকুি্কচ্ছিন।্মতমন্সব্সিয়ই্উপচ্ছদশ্দান্কিচ্ছতন।্উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্
ওচ্ছয়ন্মে্ইয়িং্কেনই্বচ্ছলন্মন,্‘এো্কি,্ওো্কি’্বা্‘এো্ষকাচ্ছিা্না,্ওো্ষকাচ্ছিা্
না।্ বিিং্প্রায়ই্ মতমন্ বলচ্ছতন,্এো্ ষভচ্ছব্ ষদেচ্ছত্পাচ্ছিন্ বা্আপনাি্ মক্ িচ্ছন্ হয়্
এচ্ছত্কাজ্হচ্ছব?্ষকান্মচমঠ্্ মলেচ্ছত্মদচ্ছয়্ষশষ্হচ্ছল্মতমন্বলচ্ছতন,্ ‘এো্ষতািাি্ মক্
িকি্ িচ্ছন্ হয়?’্ বা্ মচমঠ্ি্ ভাষাি্ একেু্ বদচ্ছল্ মদচ্ছল্ ষকিন্ হয়?্ মতমন্ প্রায়্ সব্
সিচ্ছয়ই্ ষলাকচ্ছক্কাজ্কিাি্ সুচ্ছোগ্ মদচ্ছতন।্ মতমন্তাচ্ছদি্কাচ্ছজি্িধয্ মদচ্ছয়ই্ ভুল্
সিংচ্ছশাধন্কিচ্ছত্মদচ্ছতন। 
  
এিকি্ ষকৌশচ্ছলি্ ফচ্ছল্ ভুল্ সিংচ্ছশাধচ্ছনি্ সুমবধাই্ কচ্ছি্ মদচ্ছতন্ মতমন।্ এইিকি্
ষকৌশচ্ছল্ িানুচ্ছষি্ অহঙ্কািচ্ছবাধ্ বজায়্ থাচ্ছক্আি্ মনচ্ছজি্ গুরুত্বচ্ছবাধও্ থাচ্ছক।্ তাচ্ছক্
মবচ্ছদ্রাহ্না্কচ্ছি্সহচ্ছোমগতা্কিচ্ছত্উিুি্কচ্ছি। 
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অতএব্অপিচ্ছক্কু্রি্বা্অসন্তুষ্ট্না্কচ্ছি্বদলাচ্ছত্হচ্ছল্৪্নম্বি্মনয়ি্হল্: 
  
‘সিাসমি্হুকুি্না্কচ্ছি্প্রশ্ন্িােুন।‘ 
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ষড়তবিংশ পতির্ছেদ 
অপিচ্ছক্িুে্িক্ষা্কিচ্ছত্মদন 

  
ষবশ্ কবছি্ আচ্ছগ্ চালথস্্ িাইনচ্ছিজচ্ছক্ ষকান্ মেপােথচ্ছিচ্ছন্টি্ প্রধাচ্ছনি্ পদ্ ষথচ্ছক্
সিাচ্ছনাি্ বযাপাচ্ছি্ ষজনাচ্ছিল্ ইচ্ছলকমিক্ ষকাম্পানী্ িহা্ সিসযায়্ পচ্ছড়।্ মহসাবিক্ষা্
দপ্তচ্ছিি্ প্রধান্ মহচ্ছসচ্ছব্ মতমন্ অচল্ হচ্ছলও্ মবদুযচ্ছতি্ বযাপাচ্ছি্ তাঁি্ প্রমতভা্ মছল্
অননযসাধািে।্তাই্ষকাম্পামন্তাচ্ছক্ষকান্ভাচ্ছবই্আ াত্মদচ্ছত,্চানমন।্মতমন্মছচ্ছলন্
অপমিহােথ-আি্অতযন্ত্স্পশথকাতি।্তাই্তাঁিা্তাঁচ্ছক্একো্পদবী্মদচ্ছলন।্তািা্তাঁচ্ছক্
কচ্ছি্ মদচ্ছলন্ষজনাচ্ছিল্ইচ্ছলকমিক্ষকাম্পানীি্কনসালমেিং্ইমিমনয়াি–এই্নতুন্পদবী্
মনচ্ছয়ই্মতমন্কাজ্কিমছচ্ছলন।্এি্ফচ্ছল্অনয্একজন্মেপােথচ্ছিচ্ছন্টি্ভাি্মনচ্ছলন। 
  
িাইনচ্ছিজ্েুমশ্হচ্ছলন। 
  
ষজনাচ্ছিল্ ইচ্ছলকমিচ্ছকি্অমফসািিাও্ েুমশ্ হচ্ছলন্ কািে্ তাঁচ্ছদি্ সব্ ষসিা্ তািকাচ্ছক্
মনচ্ছয়্ষকানিকি্ঝড়্না্তুচ্ছলই্কাজো্তািা্সিাধা্কিচ্ছলন–এো্কিা্হল্তাঁচ্ছক্িুে্
িক্ষা্কিচ্ছত্মদচ্ছয়ই। 
  
তাঁচ্ছক্ িুে্ িক্ষা্ কিচ্ছত্ মদচ্ছয়!্ কতোমন্ গুরুত্বপূেথ্ বযাপািো!্ অথচ্আিিা্ বযাপািো্
মনচ্ছয়্প্রায়্ মচন্তাই্কমি্না!্আিিা্অপচ্ছিি্অনুভূমতচ্ছক্ মচন্তা্না্কচ্ছিই্আ াত্কমি,্
অচ্ছনযি্ ষদাষ্ েুঁমজ,্ ভয়্ ষদোই,্ ষকান্ মশশুচ্ছক্ অচ্ছনযি্ সািচ্ছন্ বকাবমক্ কমি।্ এো্
কিচ্ছত্ মগচ্ছয়্অপচ্ছিি্ িনচ্ছক্আিল্ মদচ্ছত্ চাই্ না।্অথচ্ সািানয্ একেু্ মচন্তা,্ দুচ্ছো্
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সহৃদয়তা্ িাো্ কথা,্ অপচ্ছিি্ িনচ্ছক্ ষবাঝাি্ ষচষ্টা্ কিচ্ছল্ মক্ চিৎকাি্ ভাচ্ছব্ সব্
সিসযা্মিচ্ছে্ষেচ্ছত্পাচ্ছি।্তাচ্ছত্আ াত্দূি্হচ্ছয়্োয়। 
  
আিাচ্ছদি্িচ্ছন্িাো্দিকাি্েেন্ভমবষযচ্ছত্ষকান্চাকি্বা্কিথচামিচ্ছক্বিোস্ত্কিাি্
প্রচ্ছয়াজন্হচ্ছব্তেন্আিাচ্ছদি্এো্মচন্তা্কচ্ছি্ষদো্উমচত। 
  
‘িানুষচ্ছক্কিথচুযত্কিা্তািাশাি্বযাপাি্নয়।্বিোস্ত্হওয়া্ষতা্আিও্নয়।’্কথাো্
অবশয্ আিাি্ নয়্ আিাি্ এক্ বনু্ধ্ এ.্ ষগ্রিাচ্ছিি।্ মতমন্ একজন্ পাবমলক্
অযাকাউন্টযান্ট।্তাঁি্একো্মচমঠ্্উচ্ছল্লে্কিমছ্: 
  
আিাচ্ছদি্বযবসা্হচ্ছলা্প্রধানতিঃ্িিসুিী।্তাই্অচ্ছনকচ্ছকই্িাচথ্িাচ্ছস্ষছচ্ছড়্মদচ্ছত্হয়।্
আিাচ্ছদি্বযবসাচ্ছত্একো্চলমত্কথা্আচ্ছছ্ষকউই্কুল্চামলচ্ছয়্আনন্দ্পায়্না।্আি্
তাি্ ফচ্ছল্ একো্ িীমত্ গচ্ছড়্ উচ্ছঠ্চ্ছছ্ ষে্ কাজো্ েথাসম্ভব্ তাড়াতামড়্ ষশষ্ কিচ্ছলই্
ভাচ্ছলা।্ষসো্এই্ভাচ্ছব্বলুন,্মিিঃ্মস্মথ;্িিসুি্ষকচ্ছে্ষগচ্ছছ্তাই্আপনাি্জনয্আি্
ষকান্ কাজ্ ষদেমছ্ না।্ অবশয্আপমন্ মনশ্চয়ই্ বুঝচ্ছত্ পািচ্ছছন্কাচ্ছজি্ িিসুি্ প্রায়্
ষশষ,্ইতযামদ,্ইতযামদ। 
  
োচ্ছদি্কথাগুচ্ছলা্বলা্হচ্ছতা্তাচ্ছদি্অবশযই্এগুচ্ছলা্শ্রুমতিধুি্লাগত্না,্তািা্ভাবচ্ছতা্
তাচ্ছদি্ঠ্কাচ্ছনা্হচ্ছয়চ্ছছ।্তাচ্ছদি্অচ্ছনচ্ছকই্মহচ্ছসবপত্র্িক্ষাি্কাচ্ছজ্কামেচ্ছয়চ্ছছন্তাই্ষে্
প্রমতষ্ঠান্তাচ্ছদি্এভাচ্ছব্পচ্ছথ্বমসচ্ছয়চ্ছছ্তাি্জনয্তাচ্ছদি্ষকান্ভালবাসা্থাচ্ছক্না। 
  
‘আমি্ সম্প্রমত্ মঠ্ক্ কমি্ বাড়মত্ কিথচািীচ্ছদি্ আমি্ একেু্ ষকৌশচ্ছল্ আি্ অনুভূমতি্
সচ্ছেই্মবচ্ছবচনা্কিচ্ছবা।্তাই্আমি্প্রচ্ছতযচ্ছকি্শীতকাচ্ছলি্কাজ্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্ মবচ্ছবচনা্
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কিচ্ছবা্ ভাবলাি।্আমি্ এই্ িকি্ মকছু্ বললাি্ :্ মিিঃ্ মস্মথ,্আপমন্ চিৎকাি্ কাজ্
কচ্ছিচ্ছছন্ (েমদ্কচ্ছি্থাচ্ছকন)।্ ষসবাি্আপনাচ্ছক্েেন্ ষনওয়াচ্ছকথ্ পাঠ্াই্কাজো্ ষবশ্
কমঠ্ন্ মছল।্আপনাি্ ষবশ্ কষ্ট্ হচ্ছয়মছল্ অথচ্আপমন্ চিৎকাি্ ভাচ্ছব্ সািাল্ মদচ্ছয়্
আচ্ছসন।্আিিা্আপনাি্জনয্গমবথত।্আপমন্জাচ্ছনন্কাজ্ষকিন্কচ্ছি্কিচ্ছত্হয়্তা্
ষেোচ্ছনই্কাজ্করুন্না্ষকন।্এই্প্রমতষ্ঠান্আপনাচ্ছক্মবশ্বাস্কচ্ছি।্েেনই্প্রচ্ছয়াজন্
হচ্ছব্আপনাচ্ছক্ষনওয়া্হচ্ছব।্আিিা্চাই্আপমন্এো্ভুচ্ছল্োচ্ছবন্না!’ 
  
‘এল্ফল্ ষকিন্হল?্কিথচামিিা্একেু্ভাচ্ছলা্িন্ মনচ্ছয়ই্ মবদায়্ ষনয়।্তািা্তাচ্ছদি্
পচ্ছথ্ বসাচ্ছনা’্ হচ্ছয়চ্ছছ্ ভাচ্ছব্ না।্ ওিা্জাচ্ছন্ ষকান্কাজ্ থাকচ্ছল্ ওচ্ছদি্আবাি্ োকা্
হচ্ছব।্আিিা্তাচ্ছদি্চাইচ্ছল্তািা্বযমক্তগত্ভাচ্ছলাবাসা্মনচ্ছয়্আচ্ছস। 
  
ভূতপূবথ্ষোয়াইে্িচ্ছিা্দুই্ষ ািতি্শত্রুি্িচ্ছধয্বনু্ধত্ব্চালু্কিাি্কাচ্ছজ্দারুে্মসিহস্ত্
মছচ্ছলন।্ মক্ ভাচ্ছব?্ মতমন্ ষবশ্ কায়দা্ কচ্ছি্ দুজচ্ছনি্ িচ্ছধয্ ষকানগুচ্ছলা্ মঠ্ক্ ষসগুচ্ছলা্
প্রশিংসা্কচ্ছি্প্রকাশ্কিচ্ছতন।্আি্তাচ্ছত্ মিেিাে্ ষেভাচ্ছবই্ ষহাকনা্ ষকন্উভয়পক্ষ্
োচ্ছত্সিান্ মবচাি্পায়্তাি্ ষচষ্টা্কিচ্ছতন।্এবিং্ মতমন্কেনও্ ষকান্ ষলাকচ্ছক্ ভুল্
প্রিাে্কিচ্ছতন্না। 
  
আি্এোই্প্রচ্ছতযক্মবচািকিা্জানচ্ছতন–অপিচ্ছক্তাচ্ছদি্িুে্িক্ষা্কিচ্ছত্মদন। 
  
সমতযকাচ্ছিি্বড়্োিা,্সািা্দুমনয়াচ্ছতই,্ মনচ্ছজচ্ছদি্বযমক্তগত্জচ্ছয়ি্বযাপাি্মনচ্ছয়্সিয়্
নষ্ট্কিাি্অবসি্তাচ্ছদি্থাচ্ছক্না।্ষেিন– 
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দী থ্মতক্ততািয়্শত্রুতাি্শত্শত্বছচ্ছিি্পি্১৯২২্সাচ্ছল্তুমকথিা্গ্রীকচ্ছদি্তুমকথস্থান্
ষথচ্ছক্মচিকাচ্ছলি্িত্তাড়াচ্ছত্বিপমিকি্হয়। 
  
িুস্তাফা্ কািাল্ ষনচ্ছপামলয়চ্ছনি্ িতই্ একবাি্ তাি্ ষসনাদচ্ছলি্ সািচ্ছন্ বকৃ্ততা্ মদচ্ছয়্
বলচ্ছলন্:্‘আপনাচ্ছদি্লক্ষয্হচ্ছলা্ভূিধযসাগি।্ষস্সিয়্এই্আধুমনককাচ্ছলি্সবচ্ছচচ্ছয়্
মতক্ততািয়্ েুিই্ তেন্ হমেল।্ তুমকথিাই্ ষজচ্ছত্ আি্ এিপি্ দুজন্ গ্রীক্ ষসনাপমত্
মত্রকুমপস্আি্ মেচ্ছয়ামনস্েেন্কািাচ্ছলি্সদি্দপ্তচ্ছিি্কাচ্ছছ্আমসিপথে্কিচ্ছত্োন্
তেন্তুমকথিা্পিামজত্শত্রুচ্ছদি্ভীষেভাচ্ছব্অমভশাপ্মদমেল।‘ 
  
মকন্তু্কািাচ্ছলি্বযবহাচ্ছি্মবজয়ীি্অহঙ্কাি্মছল্না। 
  
‘বসুন,্ভদ্রিচ্ছহাদয়গে,’্তাচ্ছদি্কিিদথন্কচ্ছি্মতমন্বলচ্ছলন।্‘আপনািা্অবশযই্ক্লান্ত।‘্
মতমন্ এিপি্ েুচ্ছিি্ মবষচ্ছয়্আচ্ছলাচনাি্ পি্ তাচ্ছদি্ পিাজচ্ছয়ি্ ষবদনা্ মকছুো্ লা ব্
কচ্ছি্বলচ্ছলন্এক্ষসনাি্অনয্ষসনাচ্ছক্বলাি্িতই্:্ ‘েুি্হচ্ছলা্একো্ষেলাি্িত,্
এচ্ছত্ষশ্রষ্ঠ্ষসনাদল্সবসিয়্নাও্মজতচ্ছত্পাচ্ছি।‘ 
  
জচ্ছয়ি্ চিি্ সমন্ধক্ষচ্ছেও্ কািাল্ এই্ গুরুত্বপূেথ্ নীমতমে্ িচ্ছন্ ষিচ্ছেমছচ্ছলন্ :্ এোচ্ছন্
আিাচ্ছদি্৫্নম্বি্মনয়ি্: 
  
‘অপিচ্ছক্িুে্িক্ষা্কিচ্ছত্মদন।‘ 

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

275 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

সপ্ততবিংশ পতির্ছেদ 
িানুষচ্ছক্সাফচ্ছলযি্পচ্ছথ্ষনওয়া 

  
আমি্মপে্বাচ্ছলথাচ্ছক্মচনতাি।্মপে্কুকুি্আি্ষ াড়াি্ষেলা্ষদোত।্সাকথাস্মনচ্ছয়্মতমন্
সািাজীবন্ষদচ্ছশ্ষদচ্ছশ্ ুচ্ছি্ষবমড়চ্ছয়চ্ছছন।্মপে্নতুন্নতুন্কুকুিচ্ছক্ষেিন্কচ্ছি্মশক্ষা্
মদচ্ছতন্আিাি্ষদেচ্ছত্ভাচ্ছলা্লাগচ্ছতা।্আমি্লক্ষয্কিতাি্ষকান্কুকুি্একেু্উন্নমত্
কিচ্ছলই্ মপে্তাচ্ছক্প্রশিংসা্আি্আদি্কচ্ছি্িািংস্ ষেচ্ছত্ মদচ্ছয়্আিও্ভাচ্ছলা্কিাি্
আগ্রহ্জামগচ্ছয়্তুলত। 
  
বযাপািো্ নতুন্ নয়।্ পশুচ্ছদি্ মশক্ষা্ ষদবাি্ কাচ্ছজ্ এো্ শতাব্দীি্ পি্ শতাব্দী্ ধচ্ছিই্
চচ্ছলমছল। 
  
আমি্অবাক্হমে,্কুকুিচ্ছদি্মশক্ষাি্কাচ্ছছ্আিিা্ষে্নীমত্কাচ্ছজ্লাগাই্িানুচ্ছষি্ষবলা্
তা্লাগানই্না্ ষকন?্চাবুচ্ছকি্বদচ্ছল্িািংস্ মদচ্ছত্চাই্না্ ষকন?্সিাচ্ছলাচনাি্বদচ্ছল্
ষকনই্বা্প্রশিংসা্কমি্না?্সািানয্উন্নমত্কিচ্ছলও্আসুন্প্রশিংসা্কমি্এচ্ছত্অপি্
ষলাকমেি্আিও্উন্নমত্কিাি্আগ্রহ্জাচ্ছগ। 
  
ওয়াচ্ছেথন্লুইস্ই.্লজ্ষদচ্ছেচ্ছছন্সািানয্প্রশিংসাচ্ছতও্কাজ্হয়।্মতমন্মছচ্ছলন্মসিংমসিং্
কািাগাচ্ছিি্জাঁদচ্ছিল্একজন্িক্ষী।্এই্পমিচ্ছেদ্ষলোি্সিয়্তাঁি্কাছ্ষথচ্ছক্এই্
মচমঠ্ো্পাই্:্‘আমি্লক্ষয্কচ্ছি্ষদচ্ছেমছ্অপিাধীচ্ছদি্ষদাচ্ছষি্জনয্সব্সিয়্সিাচ্ছলাচনা্
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আি্মনন্দা্কিাি্বদচ্ছল্তাচ্ছদি্ষকান্ষকান্সিয়্প্রশিংসা্কিচ্ছল্ষঢি্ষবমশ্সহচ্ছোমগতা্
পাওয়া্োয়।‘ 
  
‘আিাচ্ছক্এেনও্ মসিংমসিং-এ্ভমতথ্কিা্হয়মন–অন্তত্এেনও্নয়–তবু্ মনচ্ছজি্জীবচ্ছনি্
অতীতচ্ছক্েেন্িচ্ছনি্পদথায়্ষদমে্তেন্বুমঝ্একো্িাত্র্কথায়্ষকিন্ভাচ্ছব্আিাি্
ভমবষযণ্টা্ দ্রুত্ বদচ্ছল্ োয়।্ আপনাি্ মনচ্ছজি্ সম্পচ্ছকথ্ একথা্ বলচ্ছত্ পাচ্ছিন্ না!্
ইমতহাচ্ছস্প্রশিংসাি্অসািানয্োদুকিী্ক্ষিতাি্অসিংেয্প্রিাে্আচ্ছছ।‘ 
  
উদাহিে্ মহচ্ছসচ্ছব,্ প্রায়্ অধথশতাব্দী্ আচ্ছগ্ ষনপলচ্ছস্ ১২্ বছচ্ছিি্ একমে্ ষছচ্ছল্ ষকান্
কািোনায়্ কাজ্ কিচ্ছতা।্ ষস্ চাইচ্ছতা্ গায়ক্ হচ্ছত,্ মকন্তু্ তাি্ প্রথি্ মশক্ষক্ তাচ্ছক্
উৎসাহ্মদচ্ছতন্না।্মতমন্বলচ্ছতন,্‘তুমি্গাইচ্ছত্পাচ্ছিা্না।্ষতািাি্গাচ্ছনি্গলা্ষনই।্
গলাি্স্বি্জানালাি্েড়েমড়ি্শচ্ছব্দি্িচ্ছতা। 
  
মকন্তু্ষছচ্ছলমেি্িা,্এক্গমিব্চাষীি্ ষিচ্ছয়,্ ষছচ্ছলচ্ছক্জমড়চ্ছয়্ধচ্ছি্বলচ্ছতা্তাি্গলায়্
গান্অদু্ভত্চিৎকাি।্ষস্ষছচ্ছলচ্ছক্েুবই্প্রশিংসা্কিচ্ছতা।্শুধু্তাই্নয়্তাি্িা্বহু্কষ্ট্
সহয্কচ্ছি্ষছচ্ছলি্গান্গাইবাি্বযবস্থা্কচ্ছি।্গিীব্চাষী্িাি্উৎসাহ্আি্প্রশিংসা্ফচ্ছল্
ষছচ্ছলমেি্জীবনধািাই্বদচ্ছল্ষগল।্আপনািা্হয়চ্ছতা্তাি্নাি্শুচ্ছন্থাকচ্ছবন।্তাি্নাি্
কারুচ্ছসা। 
  
ষবশ্কচ্ছয়ক্বছি্আচ্ছগ্লেচ্ছন্এক্তরুে্ষলেক্হচ্ছত্চাইমছল।্মকন্তু্সব্মকছু্তাি্
মবরুচ্ছি্বচ্ছলই্িচ্ছন্হচ্ছতা।্ষস্চাি্বছচ্ছিি্ষবমশ্সু্কচ্ছল্ষলোপড়াি্সুচ্ছোগ্পায়মন।্তাি্
বাবাি্ষজল্হয়্কািে্মতমন্ষদনা্ষশাধ্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্মন।্ষছচ্ছলমেও্দামিচ্ছদ্রযি্জ্বালা্
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িচ্ছিথ্িচ্ছিথ্ষেি্ষপচ্ছয়মছল।্ষশষ্পেথন্ত্ষস্ইঁদুি্ভিা্একো্গুদাচ্ছি্ষলচ্ছবল্আেকাচ্ছনাি্
চাকমি্ ষপল।্ িাচ্ছতি্ ষবলায়্ ষস্আিও্ দুচ্ছো্ ষছচ্ছলি্সচ্ছে্ নীচু্ একো্ মচচ্ছল্ ষকাঠ্ায়্
 ুচ্ছিাত-জায়গাো্ লেচ্ছনি্ বমস্ত্এলাকাি্ ষকাথাও্ মছল।্ মনচ্ছজি্ ষলোি্ক্ষিতাি্ উপি্
তাি্মবশ্বাস্এতই্কি্মছল্ষে,্অনয্ষকউ্োচ্ছত্ষেি্না্পায়্আি্না্হাচ্ছস্তাই্গভীি্
িাচ্ছত্োচ্ছক্ষস্পােুমলমপ্পামঠ্চ্ছয়্মদত।্গচ্ছেি্পি্গে্অিচ্ছনানীত্হচ্ছত্লাগল।্এো্
সমতয্ ষে্ এি্ জনয্ ষস্ এক্ মশমলিংও্ ষপল্ না,্ তবু্ একজন্ সম্পাদক্ তাি্ প্রশিংসা্
কচ্ছিমছল।্একজন্সম্পাদক্তাচ্ছক্স্বীকৃমত্মদচ্ছয়চ্ছছ।্ষছচ্ছলমে্এতই্মবচমলত্ষবাধ্কিল্
ষে্সািা্ িাস্তায়্ ষস্উচ্ছেশযহীন্ভাচ্ছব্  ুচ্ছি্ ষবড়াচ্ছলা্আি্অশ্রুধািায়্তাি্ বুক্ ষভচ্ছস্
ষগল। 
  
ওই্প্রশিংসা,্গে্ছাপা্হওয়ায়্ষে্স্বীকৃমত্ষস্ষপল্ষসো্তাি্সিস্ত্জীবনই্একদি্
পালচ্ছে্ মদল।্ এই্ উৎসাহ্ ষস্ না্ ষপচ্ছল্ সািা্ জীবনই্ ষস্ হয়চ্ছতা্ ইঁদুি্ ভমতথ্
কািোনাচ্ছতই্কাোচ্ছত্ বাধয্ হচ্ছতা।্ এ্ ষছচ্ছলমেি্ নািও্আপনািা্ জাচ্ছনন।্ মতমন্আি্
ষকউ্নন,্চালথস্্মেচ্ছকন্স। 
  
অধথশতাব্দী্আচ্ছগ্লেচ্ছনি্এক্শুকচ্ছনা্মজমনচ্ছসি্গুদাচ্ছি্আি্একমে্ষছচ্ছল্কাজ্কিত।্
তাচ্ছক্ষভাি্পাঁচোয়্উচ্ছঠ্্গুদাি্ঝাড়্মদচ্ছত্হচ্ছতা্আি্সািামদন্ষচৌে্ ন্টা্কাজ্কিচ্ছত্
হচ্ছতা।্দুিঃেিয়্এই্জীবনচ্ছক্ষস্ ৃো্কিত।্দুবছি্পি্এো্আি্তাি্সহয্হচ্ছলা্না,্
তাই্একমদন্ষভািচ্ছবলা্প্রাতিাচ্ছশি্জনয্অচ্ছপক্ষায়্না্ষথচ্ছক্পচ্ছনচ্ছিা্িাইল্ষহঁচ্ছে্িাি্
সচ্ছে্কথা্বলচ্ছত্ষগল।্িা্ষকান্বামড়চ্ছত্ষদোচ্ছশানাি্কাজ্কিচ্ছতন। 
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ষছচ্ছলমে্প্রায়্পাগচ্ছলি্িতই্হচ্ছয়্ মগচ্ছয়মছল।্ ষস্ ষকঁচ্ছদ্িাচ্ছক্নানাভাচ্ছব্সব্ ষবাঝাচ্ছত্
চাইল।্ওই্ষদাকাচ্ছন্থাকচ্ছত্হচ্ছল্ষস্আমহতযা্কিচ্ছব্বচ্ছল্ভয়্ষদোল।্তািপি্ষস্
তাি্আচ্ছগকাি্সু্কল্মশক্ষকচ্ছক্লম্বা্একো্ষবদনা্ভািাক্রান্ত্মচমঠ্্মলচ্ছে্জানাল,্আি্ষস্
বাঁচচ্ছত্চায়্না।্তাি্ পুিচ্ছনা্ মশক্ষক্তাচ্ছক্একেু্প্রশিংসা্কচ্ছি্ মলেচ্ছলন্ষস্ বুমিিান্
ষছচ্ছল,্ তাি্ অচ্ছনক্ ভাচ্ছলা্ কাজ্ কিাি্ আচ্ছছ।্ মতমন্ তাচ্ছক্ একো্ সু্কচ্ছল্ মশক্ষচ্ছকি্
চাকমিও্মদচ্ছত্চাইচ্ছলন। 
  
এই্প্রশিংসা্ষছচ্ছলমেি্ভমবষযতোই্বদচ্ছল্মদল,্আি্ষছচ্ছলমে্ইিংচ্ছিজী্সামহচ্ছতযি্জগচ্ছত্
একো্অিিচ্ছত্বি্ছাপ্ষিচ্ছে্মদচ্ছয়মছল।্কািে্ষছচ্ছলমে্ষশষ্পেথন্ত্সাতাত্তিমে্বই্ষলচ্ছে্
আি্ কলচ্ছিি্ ষজাচ্ছি্ দশ্ লক্ষ্ েলাি্আয়্ কচ্ছি।্ এই্ পমিমচত্ নািমেও্আপনাচ্ছদি্
জানা।্মতমন্এইচ.্মজ.্ওচ্ছয়লস্। 
  
১৯২২্ সাল্ নাগাত্ এক্ তরুে্ কযামলচ্ছফামনথয়ায়্ তাি্ স্ত্রীচ্ছক্ মনচ্ছয়্ প্রচে্ কচ্ছষ্ট্ বাস্
কিচ্ছতা।্ষস্গীজথায়্িমববাচ্ছি্গান্ষগচ্ছয়্পাঁচ্েলাচ্ছিি্িচ্ছতা্আি্মবচ্ছয়ি্অনুষ্ঠাচ্ছন্গান্
ষগচ্ছয়্ মকছু্ ষিাজগাি্কিচ্ছতা।্তাি্এতই্োনাোমন্ মছল্ ষে্শহচ্ছি্থাকাি্উপায়্ না্
থাকায়্ আঙুি্ ষেচ্ছতি্ িাঝোচ্ছন্ একো্ নড়বচ্ছড়্ বামড়চ্ছত্ থাকচ্ছতা।্ এচ্ছত্ িাচ্ছস্ তাি্
সাচ্ছড়্বাচ্ছিা্েলাি্েিচ্হচ্ছতা।্মকন্তু্ভাড়া্কি্হচ্ছলও্ষস্তা্মদচ্ছত্পািচ্ছতা্না,্ভাড়া্
বামক্পচ্ছড়মছল্দশিাচ্ছসি।্ও্আিায়্বচ্ছলমছল্এিন্সিয়ও্ষগচ্ছছ্েেন্ওি্শুধু্আঙুি্
ছাড়া্ অনয্ মকছু্ োদয্ ষজাচ্ছেমন।্ ষস্ এিনই্ হতাশায়্ ষভচ্ছঙ্ পচ্ছড়মছল্ ষে্ ষশষ্ পেথন্ত্
গাচ্ছনি্জীমবকা্ ষছচ্ছড়্লিী্ মবমক্রি্কাচ্ছজ্ ষোগ্ ষদচ্ছব্বচ্ছলই্ মঠ্ক্কিল।্ মঠ্ক্তেনই্
মিউপােথ্ মহউচ্ছজচ্ছসি্ এক্ ষছাট্ট্ প্রশিংসা্ তাি্ জীবচ্ছনি্ ষিাড়্  ুমিচ্ছয়্ মদল।্ মিউপােথ্
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মহউচ্ছজস্ বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘ষতািাি্ গাচ্ছনি্ গলা্ চিৎকাি।্ ষতািাি্ মনউ্ইয়চ্ছকথ্ মগচ্ছয়্গান্
ষশো্উমচত।’ 
  
ওই্ তরুে্ সম্প্রমত্ আিায়্ বচ্ছলচ্ছছ্ ষে্ ওই্ সািানয্ প্রশিংসাই্ তাি্ জীবচ্ছনি্ ষিাড়্
ষ ািাচ্ছনাি্দাবী্িাচ্ছে।্কািে্এচ্ছত্উৎসাহ্হচ্ছয়্ষস্আড়াই্হাজাি্েলাি্ধাি্কচ্ছি্পূবথ্
মদচ্ছক্িওয়ানা্হয়।্ওি্নািও্আপনািা্শুচ্ছনচ্ছছন–মতমন্হচ্ছলন্লচ্ছিন্স্মেচ্ছবে। 
  
ষলাচ্ছকচ্ছদি্ পমিবতথন্ কচ্ছি্ ষদবাি্ কথাই্ ধরুন।্ েমদ্আমি্ বা্ আপমন্ ষিাজ্ োচ্ছদি্
সিংস্পচ্ছশথ্ আমস্ তাচ্ছদি্ মভতি্ সম্পচ্ছদি্ কথা্ প্রকাশ্ কমি,্ তাহচ্ছল্ িানুষচ্ছক্ আিিা্
ষকবল্বদচ্ছল্ষদব্না,্তাচ্ছদি্আিুল্পমিবমতথত্কিচ্ছত্পামি। 
  
বামড়চ্ছয়্ বলমছ?্ তাহচ্ছল্ হাভথােথ্ মবশ্বমবদযালচ্ছয়ি্ প্রচ্ছফসি্ উইমলয়াি্ ষজিচ্ছসি্ জ্ঞানগভথ্
কথাগুচ্ছলা্শুচ্ছন্মনন।্আচ্ছিমিকাি্মতমন্হচ্ছলন্সবচ্ছসিা্িনস্তামত্ত্বক্আি্দাশথমনক।্মতমন্
বচ্ছলমছচ্ছলন্: 
  
‘আিাচ্ছদি্মক্িকি্হওয়া্উমচত্তাি্তুলনা্কিচ্ছল্বলচ্ছত্হয়,্আিিা্ষকবল্অচ্ছধথকো্
সম্বচ্ছন্ধই্ সচ্ছচতন।্আিিা্ আিাচ্ছদি্ শািীমিক্আি্ িানমসক্ সম্পচ্ছদি্ সািানযই্ িাত্র্
কাচ্ছজ্লাগাই।্ ষসাজাসুমজ্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্বলচ্ছত্হয়্একজন্িানুষ্তাি্সীিাি্িচ্ছধযই্
ষকবল্বাস্কচ্ছি।্তাি্িচ্ছধয্নানা্ধিচ্ছনি্শমক্ত্থাকচ্ছলও্সাধািেতিঃ্ষস্তা্বযবহাি্
কচ্ছি্না।’ 
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হযাঁ,্আপনািা্োিা্এই্লাইনগুচ্ছলা্পড়চ্ছছন্তািা্তাচ্ছদি্ক্ষিতাি্ষবশ্মকছু্সাধািেতিঃ্
কাচ্ছজ্ লাগান্ না।্আি্আপনাি্ ষে্ক্ষিতায়্ অনয্ ষলাকচ্ছদি্ প্রশিংসা্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন্
তাও্আপমন্কিচ্ছছন্না।্তা্কিচ্ছল্তািা্তাচ্ছদি্সুপ্ত্শমক্ত্সম্বচ্ছন্ধ্অবমহত্হচ্ছত্পাচ্ছি। 
  
অতএব্অপিচ্ছক্কুি্বা্মবিক্ত্না্কচ্ছি্বদলাচ্ছত্হচ্ছল্৬্নম্বি্মনয়ি্হল : 
  
‘সািানয্উন্নমতচ্ছতই্প্রশিংসা্করুন–ষেেুকু্উন্নমত্ষদেচ্ছত্পাচ্ছেন্তািই্প্রশিংসা্করুন।্
আি্ষসো্আন্তমিকতায়্সচ্ছেই্করুন।‘ 
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অষ্টতবিংশ পতির্ছেদ 
প্রশিংসা্করুন 

  
আিাি্জননক্বান্ধবী্মিচ্ছসস্আচ্ছনথি্ষজন্ট্মনউইয়চ্ছকথ্তাি্বামড়চ্ছত্এক্পমিচামিকাচ্ছক্
পচ্ছিি্ ষসািবাি্ ষথচ্ছক্ কাজ্ কিচ্ছত্ বচ্ছলন।্ ইমতিচ্ছধয্ মিচ্ছসস্ ষজন্ট্ তাি্ আচ্ছগকাি্
মনচ্ছয়াগকতথাি্ কাচ্ছছ্ ষফান্ কচ্ছি্ তাি্ সম্বচ্ছন্ধ্ জানচ্ছত্ চাইচ্ছলন,্ ষে্ তাচ্ছক্ আচ্ছগ্
ষিচ্ছেমছল।্মতমন্পূেথ্প্রশিংসাপত্র্ষপচ্ছলন্না।্ষিচ্ছয়মে্কাজ্কিচ্ছত্এচ্ছল্মিচ্ছসস্ষজন্ট্
বলচ্ছলন্:্‘ষনলী,্তুমি্আচ্ছগ্ষে্বামড়চ্ছত্কাজ্কিচ্ছত্ষসোচ্ছন্ষফান্কচ্ছিমছলাি।্মতমন্
বচ্ছলচ্ছছন্ তুমি্ সৎ্এবিং্ মবশ্বাসী,্ ভাচ্ছলা্ িান্নাও্কি্আি্ বাচ্চাচ্ছদি্ েত্ন্কচ্ছিা।্ মকন্তু্
মতমন্এোও্বচ্ছলচ্ছছন্তুমি্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্ষপাশাক্পি্না্আি্বামড় ি্সাফ্িাচ্ছো্না।্
আিাি্িচ্ছন্হয়্মতমন্মিচ্ছথয্বচ্ছলচ্ছছন।্তুমি্ষে্সনু্দি্ষপাশাক্পি,্ষে্ষকউ্ষদেচ্ছল্তা্
বুঝচ্ছব।্আমি্বামজ্ধিচ্ছত্পামি্ষপাশাচ্ছকি্িতই্তুমি্বামড়্সাফ্িােচ্ছব।্আিিা্সুন্দি্
িামনচ্ছয়্চলচ্ছত্পািচ্ছবা।’ 
  
তাি্তাই্পচ্ছি্সম্পকথও্ষবশ্ভাল্হয়।্ষনলী্তাি্েযামত্বজায়্িাোি্ষচষ্টাই্কিত।্
মবশ্বাস্করুন্তাই্হয়।্ষস্বামড়্ঝকিচ্ছক্িােচ্ছতা।্বিিং্ষস্কচ্ছয়ক্ ন্টা্ষবমশ্ষেচ্ছে্
মিচ্ছসস্ষজচ্ছন্টি্ধািো্বজায়্িােচ্ছত্চাইত। 
  
বলেুইন্ ষিােি্ ষকাম্পানীি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্সযািুচ্ছয়ল্ভাউচ্ছক্লইন্ বচ্ছলন,্ সাধািে্ িানুষচ্ছক্
সহচ্ছজই্চালাচ্ছনা্োয়্শুধু্আপমন্েমদ্ষদোন্ষে্তাি্ষকান্গুচ্ছেি্জনয্তাচ্ছক্আপমন্
প্রশিংসা্কচ্ছিন। 
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ষছাট্ট্ কচ্ছি্ বলচ্ছল্আপমন্ েমদ্ ষকান্ িানুষচ্ছক্ ষকান্ গুচ্ছেি্ জনয্ উন্নত্ কিচ্ছত্ চান্
তাহচ্ছল্ এিন্ বযবহাি্ কিচ্ছত্ হচ্ছব্ ষেন্ তাি্ ষসই্ গুেমে্ বতথিান্ িচ্ছয়চ্ছছ্আি্ ষসো্
দারুে্মকছু।্ষশেপীয়াি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্ষকান্গুে্না্থাকচ্ছল্ষসো্ষে্তাি্িচ্ছধয্িচ্ছয়চ্ছছ্
এিন্ভাব্ ষদোন।্ ষে্ ষলাচ্ছকি্ওই্ মবচ্ছশষ্গুে্ ষনই্ ষসো্েমদ্তাি্আচ্ছছ্ধিা্োয়্
তাহচ্ছল্ষস্তাি্েযামতচ্ছক্বাঁমচচ্ছয়্িাোি্ষচষ্টাই্কচ্ছি।্তাচ্ছক্প্রশিংসা্করুন,্তাহচ্ছল্ষস্
আপ্রাে্ষচষ্টায়্আপনাি্কাচ্ছছ্মনচ্ছজচ্ছক্জামহি্কিচ্ছত্চাইচ্ছব। 
  
. 
  
জচ্ছজথে্ ষশবলযাঙ্ক্ তাি্ ‘সুচ্ছভমনিস,্ িাই্ লাইফ্ উইথ্ ষিোিমলঙ্ক’্ বইচ্ছত্ ষকান্ এক্
সািানয্ষবলমজয়ান্ষিচ্ছয়ি্অদু্ভত্পমিবতথচ্ছনি্কামহনী্মলচ্ছেচ্ছছন।্ষসো্এই্িকি্: 
  
কাছাকামছ্এক্ষহাচ্ছেচ্ছলি্একমে্পমিচামিকা্ষিচ্ছয়্আিাি্োবাি্আনচ্ছতা।্তাচ্ছক্‘মেি্
ষধাওয়া্ষিিী’্বচ্ছল্োকচ্ছতা্সবাই্ষেচ্ছহতু্ষস্মেি্ধুচ্ছয়্জীমবকা্আিম্ভ্কচ্ছি।্ষিচ্ছয়মে্
অদু্ভত্ধিচ্ছনি,্েযািা্ষচাে,্পাচ্ছয়ও্ষদাষ।্ষবচামি্নানা্মদক্ষথচ্ছকই্প্রমতবন্ধী্মছল। 
  
একমদন্ষস্েেন্হাচ্ছত্কচ্ছি্আিাি্জনয্িযাকচ্ছিামনি্ষপ্লে্মনচ্ছয়্অচ্ছপক্ষা্কিমছল্আমি্
ষসাজাসুমজ্বললাি,্‘ষিিী,্তুমি্জাচ্ছনা্না্ষতািাি্িচ্ছধয্কত্গুে্আচ্ছছ।‘ 
  
মনচ্ছজি্আচ্ছবগ্ ষচচ্ছপ্ িােচ্ছত্ অভযস্ত্ ষিিী্ কচ্ছয়ক্ মিমনে্ অচ্ছপক্ষা্ কিল্ কািে্ েমদ্
ষকান্দু থেনা্ চ্ছে্োয়্তাই।্তািপি্ও্মেিো্ষেমবচ্ছল্নামিচ্ছয়্ষিচ্ছে্দী থশ্বাস্ষফচ্ছল্
ষবশ্বুমিিতীি্িতই্জবাব্মদচ্ছলা;্িাদাি,্কথাো্মবশ্বাসই্কিতাি্না।্ও্ষকান্প্রশ্ন্
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কচ্ছিমন্ কািে্ ওি্ ষকান্ সচ্ছন্দহ্ মছচ্ছলা্ না।্ ও্ শুধু্ িান্না চ্ছি্ মগচ্ছয়্ কথাো্ আিায়্
বলচ্ছলা।্আি্মবশ্বাচ্ছসি্ষজাি্এিন্ষে্ষকউ্ওচ্ছক্ঠ্াট্টাও্কিচ্ছত্পািল্না।্ষসইমদন্
ষথচ্ছক্ওচ্ছক্সবাই্একেু্সম্মানও্জানাচ্ছত্লাগল।্মকন্তু্সবচ্ছচচ্ছয়্অদু্ভত্পমিবতথন্ চ্ছে্
ষগল্ষিিীি্ মনচ্ছজিই্িচ্ছধয।্ মনচ্ছজ্ষে্দারুে্মকছু্এই্মবশ্বাচ্ছসি্ফচ্ছল্ও্মনচ্ছজি্িুে্
আি্ শিীচ্ছিি্ এিন্ েত্ন্ মনচ্ছত্ আিম্ভ্ কিল্ ষে্ ওি্ উচ্ছপাসী্ ষেৌবন্ প্রসু্ফমেত্ হচ্ছয়্
উঠ্ল। 
  
দুিাস্পচ্ছি্আমি্েেন্চচ্ছল্োমেলাি্ষিিী্ষশচ্ছফি্ভাইচ্ছপাি্সচ্ছে্ওি্মবচ্ছয়ি্কথাো্
আিায়্জানাল।্আমি্একজন্ষলমে্হব,’্বচ্ছল্ও্আিায়্ধনযবাদ্জানাল।্একো্ষছাট্ট্
কথায়্ওি্জীবনোই্বদচ্ছল্ষগল। 
  
জচ্ছজথে্ষশবলযাঙ্ক্‘মেি্ষদওয়া্ষিিীচ্ছক’্সম্মাচ্ছনি্সচ্ছে্বাচঁাি্পথ্কচ্ছি্মদচ্ছয়চ্ছছন–আি্
ষসই্সম্মানচ্ছবাধ্ওি্জীবনধািাই্বদচ্ছল্মদল। 
  
ষহনমি্ষক্ল্মবসনািও্োচ্ছন্সি্আচ্ছিমিকান্ষসনাদচ্ছলি্চমিত্র্সিংচ্ছশাধন্কিচ্ছত্একই্পথ্
মনচ্ছয়মছচ্ছলন।্আচ্ছিমিকাি্ষসনাপমতচ্ছদি্িচ্ছধয্অতযন্ত্জনমপ্রয়্ষজনাচ্ছিল্ষজিস্মজ্হােথ্
মবসনািচ্ছক্ বচ্ছলন্ ষে্ তাঁি্ িচ্ছত্ োচ্ছন্স্ থাকা্ মবশ্ লক্ষ্আচ্ছিমিকাি্ বসনযিা্ অতযন্ত্
ভাচ্ছলা্আি্আদশথবাদী।্এচ্ছদি্িত্জীবচ্ছন্আি্কাউচ্ছকই্মতমন্ষদচ্ছেন্মন। 
  
এো্ মক্ অমতমিক্ত্ প্রশিংসা?্ হয়চ্ছতা্ তাই।্ মকন্তু্ মবসনাি্ এো্ মকভাচ্ছব্ কাচ্ছজ্ লাগান্
ষদেুন। 
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‘আমি্ কেনই্ বসনযচ্ছদি্ মবসনাি্ তাচ্ছদি্ সম্বচ্ছন্ধ্ মক্ বচ্ছলচ্ছছন্ ষশানাচ্ছত্ ভুল্ কচ্ছিমন,্
মবসনাি্মলচ্ছেচ্ছছন।্এক্িুহূচ্ছতথি্জচ্ছনযও্আমি্কথাোি্সতযমিথযা্োচাই্কমিমন।্তচ্ছব্
আমি্জানতাি্এো্সমতয্না্হচ্ছলও্ষজনাচ্ছিল্হাবথচ্ছেথি্প্রশিংসা্ওচ্ছদি্উিুি্কিচ্ছব্ওই্
অবস্থায়্ষপৌঁছচ্ছত।’ 
  
একো্প্রাচীন্প্রবাদ্আচ্ছছ-’ষকান্কুকুিচ্ছক্বদনাি্মদচ্ছয়্তাচ্ছক্ফাঁমসচ্ছত্ষঝালাচ্ছত্পািা্
োয়।্মকন্তু্তাি্প্রশিংসা্কচ্ছি্ষদেুন্মক্হয়!’ 
  
প্রায়্প্রচ্ছতযচ্ছকই–ধনী,্ দমিদ্র,্ মভোমি,্ ষচাি–সবাইচ্ছকই্একবাি্সৎ্বলচ্ছল্তািা্ ষসো্
বজায়্িাোি্ষচষ্টা্কচ্ছি। 
  
মসিংমসিং্ কািাগাচ্ছিি্ ওয়াচ্ছেথন্ লজ্ বচ্ছলন,্ ষকান্ দুবৃচ্ছত্তি্ সচ্ছে্ বযবহাি্ কিচ্ছত্ হচ্ছল্
একো্িাত্র্উপায়্আচ্ছছ্তাচ্ছক্কজা্কিাি।্তাি্সচ্ছে্এিন্বযবহাি্করুন্ষেন্ষস্
ষকান্সম্মামনত্ভদ্রচ্ছলাক।্ ধচ্ছি্ মনন্ ষস্আপনাি্সিান।্এিন্ বযবহাচ্ছি্ ষস্এিনই্
মবগমলত্হচ্ছব্ষে,্ষস্এই্ষভচ্ছব্গমবথত্হচ্ছব্ষেচ্ছকউ্তাচ্ছক্মবশ্বাস্কচ্ছি।্লচ্ছজি্কথা্
মবশ্বাস্কিচ্ছতই্হচ্ছব্কািে্এিন্দক্ষ্ষলাক্আি্হয়মন।্কথাো্বািবাি্বলাি্িতই। 
  
অতএব্কাউচ্ছক্েমদ্আ াত্বা্অসম্মান্না্কচ্ছি্বদলাচ্ছত্চান্তচ্ছব্৭্নম্বি্মনয়ি্হল্
: 
  
‘ষলাকচ্ছক্ভাচ্ছলা্কচ্ছি্প্রশিংসা্করুন।্ষস্তা্হচ্ছল্ভাচ্ছলা্হচ্ছত্চাইচ্ছব।‘ 
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ঊনতত্রিংশ পতির্ছেদ 
ভুল্সিংচ্ছশাধন্সহজ্করুন 

  
অে্মকছুমদন্আচ্ছগ্আিাি্বছি্চমল্লচ্ছশি্এক্অমববামহত্বনু্ধ্মবচ্ছয়্কিচ্ছব্মস্থি্কচ্ছি।্
ওি্ ষপ্রমিকা্ওচ্ছক্নাচ্ মশেচ্ছত্বচ্ছল।্বনু্ধ্আিায়্বচ্ছলমছল্তাি্নাচ্ ষশোি্দিকাি্
মছল।্কুমড়্বছি্আচ্ছগ্ষস্ষেিন্নাচচ্ছতা্আি্এেনও্তাি্ষকান্পমিবতথন্ষদো্োয়্
মন।্ষস্মলচ্ছেমছল,্প্রথি্মশক্ষকই্আিায়্ষবাধহয়্জানান্নাচ্ষশো্আিাি্মকছুই্হয়্
মন।্ষস্বচ্ছল্সবোই্ভুল।্আিাচ্ছক্সবই্ভুচ্ছল্নতুন্কচ্ছি্শুরু্কিচ্ছত্হচ্ছব।্আিাি্
ষসো্কিাি্ইচ্ছে্মছল্না্তাই্তাি্কাছ্ষথচ্ছক্চচ্ছল্আমস।‘ 
  
‘পচ্ছিি্মশক্ষক্হয়চ্ছতা্মিথযা্বলচ্ছতন,্তচ্ছব্ষসো্আিাি্পছন্দ্মছল।্ষস্আিায়্জানায়্
আিাি্ কায়দাগুচ্ছলা্ একেু্ পুিচ্ছনা্ ধিচ্ছনি্ হচ্ছলও্ আমি্ ষচষ্টা্ কিচ্ছল্ মশেচ্ছত্ পািব।্
প্রথি্ মশক্ষক্আিায়্হতাশ্কচ্ছি্ ষদন।্নতুন্ মশক্ষক্ মঠ্ক্তাি্উলচ্ছোই্কচ্ছিন।্ ষস্
আিাি্প্রশিংসা্কচ্ছি্আি্ভুল্ধিাি্ষচষ্টা্কচ্ছিমন।্ষতািাি্স্বাভামবক্ছন্দ্আচ্ছছ।্তুমি্
নামচচ্ছয়্ হচ্ছয়ই্জচ্ছন্মচ্ছছ।্অথচ্আমি্জানতাি্আমি্একদি্ চতুথথ্ ষশ্রেীি্ নামচচ্ছয়,্তা্
সচ্ছত্ত্বও্িচ্ছন্িচ্ছন্ষপাষে্কিচ্ছত্লাগলাি্মতমন্মঠ্ক্কথাই্বলচ্ছছন।্আসচ্ছল্তাচ্ছক্এো্
বলাবাি্জচ্ছনযই্োকা্মদমে।্ষসকথা্ষকন্উচ্ছল্লে্কিলাি?’ 
  
‘োই্ষহাক্আমি্এো্জানতাি্ মতমন্আিাি্প্রশিংসা্না্কিচ্ছল্আজ্ো্নাচচ্ছত্পামি্
তাও্ পািতাি।্ মতমন্ বচ্ছলন্ আমি্ স্বাভামবক্ নামচচ্ছয়।্ এোই্ আিায়্ উৎসাহী্ কচ্ছি্
ষতাচ্ছল।্আিায়্আশা্ষজাগায়।্তাচ্ছতই্আমি্উন্নমত্কিচ্ছত্চাই।’ 
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ষকান্ মশশু,্স্বািী্বা্ ষকান্কিথচামিচ্ছক্বলুন্ষকান্কাচ্ছজ্ষস্ষবাকা্বা্অপদাথথ,্তাি্
ষকান্দক্ষতা্ষনই!্ষস্সব্ভুল্কিচ্ছছ,্তাহচ্ছল্তাি্উন্নমত্কিাি্সিস্ত্ইোই্মবলুপ্ত্
হচ্ছব।্মকন্তু্উচ্ছো্ষকৌশলো্কাচ্ছজ্লাগান,্আন্তমিক্প্রশিংসা্করুন,্কাজো্কিা্সহজ্
বুমঝচ্ছয়্ বলুন,্ ষলাকমেচ্ছক্ বুঝচ্ছত্ মদন্ ষস্ কাজো্ কিচ্ছত্ পাচ্ছি্ এ্ মবশ্বাস্ আপনাি্
আচ্ছছ।্তাহচ্ছল্ষদেচ্ছবন্ষস্সািািাত্ষজচ্ছগই্তা্কিচ্ছত্চাইচ্ছব। 
  
মঠ্ক্এই্ ষকৌশল্লাওচ্ছয়ল্ েিাস্কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়মছচ্ছলন।্ মবশ্বাস্করুন্ মতমন্ িানমবক্
সম্পচ্ছকথি্ষক্ষচ্ছত্র্একজন্োদুকি।্মতমন্আপনাচ্ছক্বতমি্কিচ্ছত্পাচ্ছিন,্মতমন্আপনাি্
িচ্ছধয্ মবশ্বাস্ জাগাচ্ছত্ পাচ্ছিন।্ আপনাি্ সুপ্ত্ প্রমতভা্ মতমন্ জামগচ্ছয়্ তুলচ্ছত্ পাচ্ছিন।্
ষেিন্ধরুন,্আমি্সম্প্রমত্ মিিঃ্আি্ মিচ্ছসস্েিাচ্ছসি্সচ্ছে্এক্সপ্তাহ্কাোই।্আি্
শমনবাি্ িাচ্ছত্ চুল্লীি্সািচ্ছন্ বচ্ছস্আিায়্একো্ মব্রজ্ ষেলায়্ ষোগ্ মদচ্ছত্োকা্ হয়।্
মব্রজ?্না,্না।্আমি্ মব্রজ্ষেলচ্ছত্পামি্না।্ ষেলাো্ মচিমদনই্আিাি্কাচ্ছছ্িহসযিয়্
িচ্ছয়্ষগচ্ছছ।্মকছুচ্ছতই্তা্পািব্না। 
  
‘ষকন,্ ষকন,্ এচ্ছত্ ষকান্ ষকৌশল্ ষনই।’্ লাওচ্ছয়ল্ বলচ্ছলন।্ ‘মব্রচ্ছজ্ শুধু্ স্মিে্ আি্
মবচািবুমি্ ছাড়া্ আি্ মকছুই্ লাচ্ছগ্ না।্ তুমি্ ষতা্ একবাি্ সৃ্মমতশমক্তি্ উপি্ একো্
পমিচ্ছেদ্মলচ্ছেচ্ছছা।্মব্রজ্ষতািাি্কাচ্ছজ্লাগচ্ছব।্ষতািাি্লাইচ্ছন্পচ্ছড়্এো।’ 
  
আি্আশ্চেথ্বযাপাি!্মকছু্ষবাঝাি্আচ্ছগই্আমি্মব্রজ্ষেলাি্ষেমবচ্ছল্বচ্ছস্ষগলাি।্তাি্
কািে্হচ্ছলা্আিায়্বলা্হয়্মব্রজ্ষেলায়্আিাি্স্বাভামবক্ক্ষিতা্আচ্ছছ।্তাই্বযাপািই্
আিাি্কাচ্ছছ্সহজ্হচ্ছয়্ষগল। 
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মব্রচ্ছজি্কথা্বলচ্ছত্মগচ্ছয়্আিাি্এমল্কালবােথসচ্ছনি্কথা্িচ্ছন্পড়চ্ছছ।্কালবােথসচ্ছনি্
নাি্ষতা্ চ্ছি্ চ্ছি।্ষেোচ্ছনই্মব্রজ্ষেলা্ষসোচ্ছনই্তাঁি্নাি।্তাঁি্ষলো্মব্রজ্সম্পচ্ছকথ্
বই্অন্ততিঃ্বাচ্ছিাো্ভাষায়্অনুবাদ্কিা্হচ্ছয়চ্ছছ্আি্ মবক্রয়্হচ্ছয়চ্ছছ্লক্ষ্লক্ষ্কমপ।্
অথচ্মতমনই্আিায়্বচ্ছলন্মতমন্ষকানকাচ্ছলই্মব্রজ্ষেলাচ্ছক্জীমবকা্বচ্ছল্গ্রহে্কিচ্ছত্
পািচ্ছতন্না্েমদ্না্একজন্তরুেী্তাঁচ্ছক্জানাচ্ছত্তাি্িচ্ছধয্ষেলাি্স্বাভামবক্ক্ষিতা্
আচ্ছছ। 
  
১৯২২্সাচ্ছল্মতমন্আচ্ছিমিকায়্এচ্ছস্দশথন্আি্সিাজমবদযা্ষশোচ্ছনাি্কাজ্েুঁচ্ছজ্বযথথ্
হন।্তা 
  
িপি্মতমন্কয়লা্মবমক্রি্ষচষ্টা্কচ্ছিন্আি্তাচ্ছতও্বযথথ্হন। 
  
তািপি্ষচষ্টা্কচ্ছিন্কমফ্মবমক্র্কিচ্ছত্আি্তাচ্ছতও্বযথথ্হন। 
  
ষস্সিয়্তাি্িচ্ছন্এচ্ছকবাচ্ছিই্ষেচ্ছলমন্মব্রজ্ষেলা্ষশোচ্ছনাি্বযবস্থা্কিচ্ছত।্মতমন্ষে্
শুধু্এক্বাচ্ছজ্মব্রজ্ষেচ্ছলায়াড়্মছচ্ছলন্তাই্নয়,্তা্ছাড়া্বড়্একগুঁচ্ছয়্মছচ্ছলন।্মতমন্
এত্সব্প্রশ্ন্কিচ্ছতন্আি্ ষেলাি্জনয্তকথ্কিচ্ছতন্ ষে,্ ষকউ্তাঁি্ সচ্ছে্ ষেলচ্ছত্
চাইত্না। 
  
তািপচ্ছিই্মতমন্পমিমচমত্হচ্ছলন্এক্সুন্দিী্মব্রজ্ষেচ্ছলায়াচ্ছড়ি্সচ্ছে্তাি্নাি্মেলন।্
মতমন্তাঁি্সচ্ছে্ ষপ্রচ্ছি্পচ্ছড়্তাচ্ছকই্ মবচ্ছয়্কিচ্ছলন।্ মেলন্ ষদেচ্ছলন্কালবােথসন্কত্
সতকথভেীচ্ছত্তাস্মবচ্ছশ্লষে্কিচ্ছত্থাচ্ছকন।্মেলন্তাই্বলচ্ছলন্মতমন্তাচ্ছসি্ষেমবচ্ছল্
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একজন্দারুে্ষেচ্ছলায়াড়।্তাি্প্রশিংসাচ্ছতই্মতমন্মব্রজ্ষেলাচ্ছক্তাি্জীমবকা্মহসাচ্ছব্
গ্রহে্কচ্ছিন।্কথাো্কালবােথসন্স্বয়িং্আিায়্বচ্ছলমছচ্ছলন। 
  
অতএব্ষলাকচ্ছক্না্চমেচ্ছয়্তাঁচ্ছদি্পমিবমতথত্কিচ্ছত্হচ্ছল্৮্নম্বি্মনিয়্হল:্প্রশিংসা্
করুন্আি্উৎসাহ্মদন।্ত্রুমে্সিংচ্ছশাধন্কিা্ষে্কমঠ্ন্নয়্এো্বুমঝচ্ছয়্মদন। 
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তত্রিংশ পতির্ছেদ 
আনচ্ছন্দ্ো্চান্অনযচ্ছক্মদচ্ছয়্তাই্কিাি্পথ 

  
১৯১৫্ সাচ্ছল্ আচ্ছিমিকা্ প্রায়্ স্তমম্ভত্ হচ্ছয়্ পচ্ছড়।্ কািে্ এক্ বছি্ ধচ্ছি্ ইউচ্ছিাচ্ছপি্
ষদশগুচ্ছলা্িানুচ্ছষি্ইমতহাচ্ছস্ো্হয়মন্ষসইভাচ্ছব্পিস্পি্হতযাি্িক্তাক্ত্তােচ্ছব্ষিচ্ছত্
ওচ্ছঠ্।্স্বচ্ছিও্এ্ েনা্ষকউ্ভাচ্ছবমন।্শামন্ত্মক্আি্আনা্োচ্ছব?্ষকউ্তা্জানচ্ছতা্না।্
মকন্তু্ উচ্ছরা্ উইলসন্ একবাি্ ষচষ্টা্ কচ্ছি্ ষদেচ্ছবন্ ভাবচ্ছলন।্ মতমন্ মঠ্ক্ কিচ্ছলন্
ইউচ্ছিাচ্ছপি্েুচ্ছিান্মাদ্সব্িানুচ্ছষি্কাচ্ছছ্তাি্বযমক্তগত্শামন্তি্দূত্পাঠ্াচ্ছবন। 
  
ষসচ্ছক্রোমি্অব্ষিে্উইমলয়াি্ষজমনিংস্ব্রায়ান,্ মেমন্শামন্তি্প্রবক্তা্ মছচ্ছলন,্ব্রায়াচ্ছনি্
োওয়াি্ইো্ মছল।্ মতমন্ষদেচ্ছলন্িানুচ্ছষি্ষসবায়্ মবিাে্একো্কাজ্কচ্ছি্ মনচ্ছজচ্ছক্
অিি্কচ্ছি্ ষতালা্োচ্ছব।্ মকন্তু্উইলসন্অনয্একজনচ্ছক্কাচ্ছছ্োকচ্ছলন্ মতমন্হচ্ছলন্
তাঁি্অন্তিে্বনু্ধ্কচ্ছেথল্হাউস।্কচ্ছেথল্হাউসচ্ছকই্দাময়ত্ব্ষদয়া্হচ্ছলা্ব্রায়ানচ্ছক্অসন্তুষ্ট্
না্কচ্ছি্অমপ্রয়্সিংবাদো্তাঁচ্ছক্জানাবাি্জনয। 
  
কচ্ছেথল্হাউস্তাঁি্োচ্ছয়িীচ্ছত্মলচ্ছেমছচ্ছলন,্‘ব্রায়ান্দৃশযতই্হতাশ্হচ্ছয়মছচ্ছলন্েেন্মতমন্
শুনচ্ছলন্ শামন্তি্ দূত্ মহচ্ছসচ্ছব্আমি্ ইউচ্ছিাচ্ছপ্ োচ্ছবা,্ মতমন্ ষভচ্ছবমছচ্ছলন্ কাজো্ মতমন্
কিচ্ছবন্…।‘ 
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‘আমি্ উত্তি্ মদলাি্ ষে্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ িচ্ছন্ কিচ্ছছন্কািও্ পচ্ছক্ষ্ সিকািীভাচ্ছব্ োওয়াো্
সিীচীন্হচ্ছব্না,্আি্মতমন্ষগচ্ছল্ষলাচ্ছকি্ষকৌতূহল্জাগচ্ছব্এবিং্ষলাচ্ছক্ভাবচ্ছব্মতমন্
ষকন্ষগচ্ছলন্…। 
  
বযাপািো্ বুঝচ্ছত্পািচ্ছলন?্হাউস্ো্বলচ্ছলন্তাি্অথথহচ্ছলা্ব্রায়ান্ মবিাে্বযমক্ত,্তাি্
পচ্ছক্ষ্কাজো্ষোগয্হচ্ছব্না–আি্ব্রায়ান্তাচ্ছত্েুমশ্হচ্ছলন। 
  
কচ্ছেথল্ হাউস্ দুমনয়াি্ হালচাল্ সম্পচ্ছকথ্ অমভজ্ঞ্ িানুষ্ তাই্ মতমন্ িানমবক্ সম্পচ্ছকথি্
গুরুত্বপূেথ্ মনয়িই্ষিচ্ছন্চচ্ছলমছচ্ছলন্:্‘অপিচ্ছক্মদচ্ছয়্ো্কিাচ্ছত্চান্ষসো্তাচ্ছক্েুমশ্
হচ্ছয়্কিচ্ছত্মদন। 
  
উচ্ছরা্উইলসন,্উইমলয়াি্ মগবন্িযাকােুচ্ছক্তাি্কযামবচ্ছনচ্ছেি্সদসয্হওয়াি্সিচ্ছয়ও্
এই্নীমত্ষিচ্ছন্চচ্ছলমছচ্ছলন।্এোই্মছল্কাউচ্ছক্মতমন্ো্মদচ্ছত্পািচ্ছতন্ষসই্সবথচ্ছশ্রষ্ঠ্
সম্মান।্অথচ্উইলসন্এিনভাচ্ছবই্কাজো্কিচ্ছলন্োচ্ছত্অনযজন্মিগুেভাচ্ছব্মনচ্ছজচ্ছক্
গুরুত্বপূেথ্ভাচ্ছবন।্িযাকােুি্মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্বযাপািো্শুনুন্:্মতমন্(উইলসন্বলচ্ছলন্
ষে্মতমন্েুবই্েুমশ্হচ্ছবন্আমি্েমদ্তাি্িমন্ত্রসভায়্অথথদপ্তচ্ছিি্ষসচ্ছক্রোমিি্পদ্গ্রহে্
কমি।্ সব্ বযাপাি্ চিৎকািভাচ্ছব্ উপস্থামপত্ কিাি্ সুন্দি্ দক্ষতা্ তাঁি্ মছল।্ মতমন্
এিনভাচ্ছব্ কথাো্ উপস্থাপন্ কিচ্ছতন্ িচ্ছন্ হচ্ছতা্ মতমন্ কাজো্ কিচ্ছল্ ষেন্ তাঁচ্ছক্
অনুগ্রহ্কিা্হচ্ছে।’ 
  
দুভথাগযবশত্ উইলসন্ সব্ সিচ্ছয়ই্ এই্ ষকৌশল্কাচ্ছজ্ লাগান্ মন।্ তা্ েমদ্ কিচ্ছতন,্
তাহচ্ছল্ ইমতহাস্ হয়চ্ছতা্ অনযিকি্ হচ্ছতা।্ ষেিন,্ উইলসন্ আচ্ছিমিকাচ্ছক্ লীগ্ অব্
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ষনশনচ্ছস্ ষনবাি্ বযাপাচ্ছি্ ষসচ্ছনে্আি্ মিপাবমলকান্ দলচ্ছক্ েুশী্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন্ মন।্
উইলসন্ইমলহুরুে্বা্মহউচ্ছজস্বা্ষহনমি্কযাবে্লজচ্ছক্বা্অনয্ষকান্মিপাবমলকানচ্ছক্
তাি্ সচ্ছে্ শামন্তি্ সভায়্ মনচ্ছয়্ োনমন।্ বদচ্ছল্ মতমন্ মনচ্ছয়্ োন্ তাঁিই্ দচ্ছলি্ অেযাত্
ষলাকচ্ছদি।্মতমন্মিপাবমলকান্সদসযচ্ছদি্পাত্তা্না্মদচ্ছয়্এো্স্বীকাি্কিচ্ছত্িামজও্হন্
না্ষে্লীগ্বতমিি্কাচ্ছজ্তাঁি্িত্তাচ্ছদিও্দান্আচ্ছছ,্তাচ্ছদি্ষকান্ভাচ্ছবই্অিংশদাচ্ছন্
মতমন্িামজ্হন্না।্আি্এইিকি্িানমবক্সম্পচ্ছকথি্ ষক্ষচ্ছত্র্তাি্ ভুল্কাচ্ছজি্ফচ্ছল্
উইলসন্মনচ্ছজি্কিথজীবন্নষ্ট্কচ্ছিন,্স্বাচ্ছস্থযি্ক্ষমত্কচ্ছিন,্জীবনসীিা্কমিচ্ছয়্আচ্ছনন,্
আচ্ছিমিকাচ্ছক্লীচ্ছগি্ বাইচ্ছি্ থাকচ্ছত্ বাধয্কচ্ছিন্আি্ মবশ্ব্ ইমতহাচ্ছসি্ ধািাও্ বদচ্ছল্
ষদন। 
  
মবেযাত্প্রকাশন্প্রমতষ্ঠান্েবমলউ্ষপজ্এই্নীমত্অনুসিে্কিচ্ছতন।্অপিচ্ছক্আপনাি্
ইোিত্কাচ্ছজ্উিুি্করুন।্প্রমতষ্ঠানমে্এতই্দক্ষ্মছল্ষে্ও্ষহনমি্জামনচ্ছয়্মছচ্ছলন,্
েবমলউ্ষপজ্তাি্ষকান্গে্প্রকাচ্ছশ্অমনো্এিনভাচ্ছব্প্রকাশ্কিচ্ছতন্এবিং্তাচ্ছত্
এিন্িহত্ব্আি্প্রশিংসা্থাকচ্ছতা্ষে্অনয্প্রকাশক্গেমে্প্রকাশনাি্জনয্গ্রহে্কিচ্ছল্
মতমন্এচ্ছত্ষবমশ্আনন্দ্লাভ্কিচ্ছতন।্মকন্তু্েবমলউ্ষপজ্প্রতযােযান্কিচ্ছল্মতমন্সব্
চাইচ্ছত্ষবশী্েুশী্হচ্ছতন। 
  
. 
  
আমি্ একজন্ ষলাকচ্ছক্ জামন্ মেমন্ বকৃ্ততা্ দাচ্ছনি্ বহু্ আিন্ত্রে্ প্রতযােযান্ কিচ্ছতন।্
এসব্আিন্ত্রে্আসত্এিন্সব্বনু্ধচ্ছদি্কাছ্ষথচ্ছক্োচ্ছদি্কাচ্ছছ্মতমন্কৃতজ্ঞ।্অথচ্
মতমন্তা্এিন্ষকৌশচ্ছল্প্রতযােযান্কিচ্ছতন্ষে্তাঁিা্প্রতযােযাচ্ছন্দুিঃে্ষপচ্ছতন্না।্মতমন্
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মক্কচ্ছি্এো্কিচ্ছতন?্শুধু্মতমন্দারুে্বযস্ত্একথা্বা্অনয্ষকান্কািে্ষদমেচ্ছয়্নয়।্
না,্ বিিং্ আিন্ত্রচ্ছেি্ জনয্ ধনযবাদ্ জামনচ্ছয়্ মতমন্ আি্ একজন্ বক্তাি্ নাি্ প্রস্তাব্
কিচ্ছতন।্আসচ্ছল্ মতমন্অনযচ্ছক্আ াত্ মদচ্ছতন্ না।্ বিিং্আি্একজচ্ছনি্ নাি্কচ্ছি্
সুচ্ছোগ্ মদচ্ছতন।্আি্এচ্ছত্কাজ্হচ্ছতা্ চিৎকাি।্অনয্বযমক্ত্অসন্তুষ্ট্হওয়াি্ সুচ্ছোগ্
ষপচ্ছতন্না। 
  
ষজ.্এ্ওয়ান্ট্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্একজন্ষিকামনচ্ছকি্িচ্ছনাভাব্বদচ্ছলি্বযাপাচ্ছি্উদগ্রীব্হন।্
প্রমতষ্ঠানমে্ মছল্ মবেযাত্ িুদ্রে্প্রমতষ্ঠান।্ ষিকামনচ্ছকি্কাজ্ মছল্সািামদন্ িাচ্ছত্কাজ্
কিা্ োইপ্িাইোি্আি্অনযানয্ ষিমশন্কিথক্ষি্িাো।্ ষস্ বািবাি্অমভচ্ছোগ্কিত্
কাচ্ছজি্সিয়্বড়্ষবমশ,্কাজও্প্রচুি,্তাি্একজন্সহকািী্চাই। 
  
ষজ.্এ.্ওয়ান্ট্তাচ্ছক্সহকািী্না্মদচ্ছয়ই্তাচ্ছক্সুেী্কচ্ছিন।্মকভাচ্ছব?্এই্ষিকামনচ্ছকি্
বযবহাচ্ছিি্ জনয্ একো্ বযমক্তগত্ অমফস্ ষদওয়া্ হয়।্ তাি্ নাি্ দিজাি্ উপি্ ষসঁচ্ছে্
ষদওয়া্হয়্এইভাচ্ছব্িযাচ্ছনজাি,্সামভথস্মেপােথচ্ছিন্ট। 
  
ষস্আি্সািানয্মিস্ত্রী্িইচ্ছলা্না,্োচ্ছক্িাি,্শযাি,্েদুিা্হুকুি্কিচ্ছত্পাচ্ছি।্এেন্ষস্
একজন্ িযাচ্ছনজাি।্ ষস্ ষপল্ সম্মান,্ ষশ্রষ্ঠত্বচ্ছবাধ।্ এিপি্ ষথচ্ছক্ ষস্ ষবশ্আনচ্ছন্দই্
অমভচ্ছোগ্ছাড়া্কাজ্কচ্ছি্চচ্ছলমছল। 
  
ষছচ্ছলিানুষী্ ভাবচ্ছছন্ এোচ্ছক?্ হয়চ্ছতা্ ভাই।্ মকন্তু্ সবাই্ ষনচ্ছপামলয়নচ্ছকও্ একথা্
বচ্ছলমছল্মতমন্েেন্মলমজয়ন্অব্অনাি্সৃমষ্ট্কচ্ছি্ষসো্তাি্বসনযদচ্ছলি্িচ্ছধয্১৫০০্
জনচ্ছক্পদক্বামনচ্ছয়্ মবতিে্কচ্ছিন্আি্ ১৮্জন্ ষসনাপমতচ্ছক্ ‘োচ্ছন্সি্ বীি’্আেযা্
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ষদন্এবিং্ বসনযবামহনীচ্ছক্ ষ াষো্কচ্ছিন্গ্রযাে্আমিথ্বচ্ছল।্এই্ েুচ্ছি্ওস্তাদ্ ষসনাচ্ছদি্
মতমন্ ষেলনা্ মদচ্ছেন্ বচ্ছল্ ষনচ্ছপামলয়াচ্ছনি্ সিাচ্ছলাচনা্ কিা্ হচ্ছত্ থাচ্ছক।্ জবাচ্ছব্
ষনচ্ছপামলয়ন্বচ্ছলন,্িানুষ্ষেলনাি্দাস। 
  
ষনচ্ছপামলয়ন্ ষে্ ষকৌশল্ মনচ্ছয়মছচ্ছলন্ ষসো্ আপনাি্ বযাপাচ্ছিও্ কাচ্ছজ্ লাগাচ্ছত্ পাচ্ছি।্
আিাি্ একজন্ বান্ধবী্ মিচ্ছসস্ ষজন্ট,্ োি্ নাি্ আচ্ছগও্ উচ্ছল্লে্ কচ্ছিমছ,্ নানাভাচ্ছব্
ক্ষমতগ্রস্ত্হমেচ্ছলন।্ষছচ্ছলিা্ষদৌচ্ছড়াচ্ছড়ৌমড়্কচ্ছি্তাঁি্বামড়ি্বাগান্নষ্ট্কিমছল।্মতমন্
সিাচ্ছলাচনা,্বকাবমক,্অচ্ছনক্মকছু্কিচ্ছলও্তাচ্ছত্কাজ্হচ্ছলা্না।্এিপি্মতমন্ষছচ্ছলি্
দচ্ছলি্সবচ্ছচচ্ছয়্ দুষু্ট্ ষনতাচ্ছক্একো্পদবী্ মদচ্ছয়্তাচ্ছক্তাি্ ‘ষগাচ্ছয়ন্দা’্ মহচ্ছসচ্ছব্কাচ্ছজ্
লাগাচ্ছলন্এইসব্বন্ধ্কিচ্ছত।্এচ্ছতই্সিসযাি্সিাধান্হচ্ছলা।্ষসই্ ‘ষগাচ্ছয়ন্দা্বাগাচ্ছন্
আগুন্জ্বামলচ্ছয়্একো্ষলাহাি্মশক্গিি্কচ্ছি্ভয়্ষদোচ্ছত্লাগল,্ষে্বাগাচ্ছন্পা্ষদচ্ছব্
তাচ্ছক্ছযাঁকা্লাগাচ্ছনা্হচ্ছব। 
  
এই্হচ্ছলা্িানুচ্ছষি্চমিত্র।্অতএব্অপিচ্ছক্অসন্তুষ্ট্না্কচ্ছি্েমদ্স্বিচ্ছত্আনচ্ছত্চান্৯্
নম্বি্মনয়ি্হল্: 
  
‘অপিচ্ছক্মদচ্ছয়্ো্কিাচ্ছত্চান্তা্তাচ্ছক্েুমশ্িচ্ছন্কিচ্ছত্মদন।‘ 
  
. 
  
অে্কথায় 
  
অপচ্ছিি্অসচ্ছন্তাষ্না্জামগচ্ছয়্তাচ্ছক্পমিবতথচ্ছনি্নমে্উপায়। 
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১:্প্রশিংসা্আি্আন্তমিক্তামিফ্মদচ্ছয়্শুরু্করুন। 
  
২:্অপচ্ছিি্ভুল্ ুমিচ্ছয়্ষদোন। 
  
৩্:্অনযচ্ছক্সিাচ্ছলাচনাি্আচ্ছগ্মনচ্ছজি্ভুচ্ছলি্কথা্বলুন। 
  
৪্:্সিাসমি্আচ্ছদশ্না্মদচ্ছয়্প্রশ্ন্করুন। 
  
৫:্অপিচ্ছক্িুে্িক্ষা্কিচ্ছত্মদন। 
  
৬্:্সািানয্উন্নমতচ্ছতই্প্রশিংসা্করুন্আি্প্রচ্ছতযকো্উন্নমতচ্ছতও্প্রশিংসা্করুন্এবিং্
ষসো্আন্তমিক্ভাচ্ছবই্করুন। 
  
৭্:্অনযচ্ছক্প্রশিংসা্করুন্তাচ্ছত্ষস্ভাচ্ছলা্হবাি্ষচষ্টা্কিচ্ছব। 
  
৮্:্প্রশিংসা্করুন,্ত্রুমে্সিংচ্ছশাধন্ষে্কমঠ্ন্নয়্ষসো্বুমঝচ্ছয়্মদন। 
  
৯্:্অপিচ্ছক্েুমশ্িচ্ছন্আপনাি্কাজ্কিচ্ছত্মদন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


প্রতিপ তি ও বনু্ধ লাভ  ।  ডেল কার্নেতি 

295 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 
 

 

একতত্রিংশ পতির্ছেদ 
ষে্মচমঠ্চ্ছত্জাদু্জাচ্ছগ 

  
বামজ্ধিচ্ছত্পামি্আপমন্এেন্মক্ভাবচ্ছছন।্আপমন্সম্ভবত্এেন্ভাবচ্ছছন্এই্িকি্
মকছু্:্ষে্মচমঠ্চ্ছত্োদু্জাচ্ছগ!্অসম্ভব্বযাপাি!্এ্িকি্শুধু্মবজ্ঞাপনই্ষদো্োয়। 
  
অবশয্ এিন্ ভাবনাি্ জনয্ আপনাচ্ছক্ ষদাষ্ মদমে্ না।্ পচ্ছনচ্ছিা্ বছি্ আচ্ছগ্ এিকি্
একো্বই্আিাি্হাচ্ছত্পড়চ্ছল্আমিও্তাই্ভাবতাি। 
  
আসুন্ষোলােুমল্কথা্বলা্োক।্‘ষে্মচমঠ্চ্ছত্োদু্জাচ্ছগ’্কথাো্মক্সমঠ্ক?্না,্সমতয্
কথা্বলচ্ছত্ষগচ্ছল্তা্হয়্না। 
  
আসল্সতয্হচ্ছলা্কথাো্বড়্ষবমশ্কি্কচ্ছিই্বলা্হচ্ছয়চ্ছছ।্এই্পমিেচ্ছদ্ষে্সব্মচমঠ্্
ছাপা্ হচ্ছয়চ্ছছ্ ষসগুচ্ছলা্ মিগুে্ ষভাজবামজ্ ষদমেচ্ছয়চ্ছছ।্ এো্ কাি্ আমবষ্কাি্ জাচ্ছনন?্
আচ্ছিমিকাি্ অনযতি্ ষশ্রষ্ঠ্ একজন্ ষসল্স্ িযাচ্ছনজাি্ ষকন.্ আি.্ োইচ্ছকি।্ মতমন্
বতথিাচ্ছন্ কলচ্ছগে্ পািমলভ্ ষকাম্পানীি্ মবজ্ঞাপন্ িযাচ্ছনজাি্ আি্ অযাচ্ছসামসচ্ছয়শচ্ছনি্
নযাশনাল্অযােভােথাইজাচ্ছিি্োইচ্ছিক্টি্ষবাচ্ছেথি্সভাপমত।্মিিঃ্োইক্বচ্ছলন্মেলািচ্ছদি্
কাছ্ষথচ্ছক্েবিােবি্ষচচ্ছয়্মতমন্ষে্সব্মচমঠ্্মলেচ্ছতন্তাচ্ছত্শতকিা্৫্ষথচ্ছক্৮্এি্
ষবমশ্জবাব্ মকন্তু্ ষপচ্ছতন্না।্ মতমন্আিায়্বচ্ছলচ্ছছন্শতকিা্ ১৫্ভাগ্ ষপচ্ছলই্ ষসো্
মতমন্ েচ্ছথষ্ট্ ভাবচ্ছতন্ আি্ ২০্ হচ্ছল্ ষতা্ ষসো্ অচ্ছলৌমকক্ ভাবচ্ছত্ পািচ্ছতন।্ মিিঃ্
োইচ্ছকি্একো্মচমঠ্ি্জবাব্এচ্ছলা্শতকিা্৪২.১২্ভাগ।্মতমন্এো্মকভাচ্ছব্কিচ্ছলন?্
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মিিঃ্োইচ্ছকি্ মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্ ষসো্শুনুন্ :্ মচমঠ্্আসা্অস্বাভামবকভাচ্ছবই্ ষবচ্ছড়্োয়্
মিিঃ্কাচ্ছনথমগি্সমঠ্ক্কথা্বলা্আি্িানমবক্সম্পকথ্নাচ্ছিি্মশক্ষা্বযবস্থায়্আমি্ষোগ্
ষদবাি্ পি।্আমি্ ষদেলাি্আমি্ ষেভাচ্ছব্ মচমঠ্্ মলেতাি্ ষসোি্ সবই্ ভুল।্ পাঠ্ক্রি্
অনুোয়ী্মচমঠ্্ষলোি্পচ্ছিই্সব্বদচ্ছল্ষগল। 
  
মচমঠ্ো্এোচ্ছন্ মদমে।্এো্অনয্একজন্ষলেকচ্ছক্সািানয্উপকাচ্ছিি্অনুচ্ছিাচ্ছধ্ েুমশ্
হচ্ছত্হয়।্এই্কািচ্ছে্মনচ্ছজি্দাি্সম্পচ্ছকথ্তাি্ধািো্বাচ্ছড়। 
  
মিিঃ্জন্ব্ল্যাঙ্ক, 
ব্ল্যাঙ্কমভল,্আমিচ্ছজানা। 
  
মপ্রয়্মিিঃ্ব্ল্যাঙ্ক, 
  
‘একেু্ অসুমবধা্ পড়ায়্আপমন্ সাহােয্ কিচ্ছত্ পাচ্ছিন্ মক্ না্ ভাবমছ?..’্ এই্ ধিচ্ছনি্
শুরুচ্ছত্ষভাজবাজী্ চ্ছে্োয়।্িানুচ্ছষি্চমিত্রই্এই। 
  
আি্একো্উদাহিে্ষদেুন। 
  
আমি্আি্ ষহািাি্একবাি্োচ্ছন্সি্অভযন্তচ্ছি্ ষিােচ্ছি্চচ্ছড়্োওয়াি্সিয়্পথ্হামিচ্ছয়্
ষফচ্ছলমছলাি।্আিাচ্ছদি্পুিচ্ছনা্িচ্ছেচ্ছলি্ষফােথ্গামড়ো্থামিচ্ছয়্আিিা্একদল্কৃষকচ্ছক্
কাছাকামছ্বড়্শহচ্ছি্মকভাচ্ছব্ষপৌঁছচ্ছত্পামি্জানচ্ছত্চাইলাি। 
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প্রচ্ছশ্নি্ফল্হচ্ছলা্এচ্ছকবাচ্ছি্মবদুযৎ্স্পচ্ছশথি্িত।্এই্সব্গ্রািয্কৃষক্ষিােি্গামড়্েুব্
কিই্ ষদচ্ছেচ্ছছ।্ আচ্ছিমিকানিা্ েেন্ োচ্ছন্স্ গামড়্ চচ্ছড়্ োচ্ছেন্ তেন্ তািা্ মনশ্চয়ই্
লক্ষপমত।্হয়চ্ছতা্ ষহনমি্ ষফাচ্ছেথিই্আমীয়্হচ্ছবন!্এিকিই্ ষবাধ্হয়্ওিা্ভাবমছল।্
তবু্ওিা্এিন্মকছু্জানচ্ছতা্ো্আিিা্জানতাি্না।্তাই্আিিা্েেন্কাচ্ছছি্শহচ্ছি্
োওয়াি্িাস্তা্জানচ্ছত্চাইলাি্তেন্তাচ্ছদি্গুরুত্বচ্ছবাধ্বামড়চ্ছয়্মদলাি।্তািা্একসচ্ছে্
কথা্বলা্শুরু্কিল।্একজন্মনচ্ছজচ্ছক্জামহি্কিাি্দারুে্সুচ্ছোগ্ষপচ্ছয়্ষস্অনযচ্ছদি্
থামিচ্ছয়্বলা্আিম্ভ্কিল। 
  
সুতিািং্আপমন্মনচ্ছজ্এো্একবাি্ষচষ্টা্কচ্ছি্ষদেুন।্অচ্ছচনা্জায়গায়্ষগচ্ছল্এো্কচ্ছি্
ষদেচ্ছত্পাচ্ছিন।্এইভাচ্ছব্বলচ্ছত্পাচ্ছিন্:্দয়া্কচ্ছি্অিুক্িাস্তায়্মকভাচ্ছব্ষেচ্ছত্পামি্
একেু্ ষদমেচ্ছয়্ ষদচ্ছবন?্ ষবিামিন্োঙ্কমলন্একজন্শত্রুচ্ছক্এইভাচ্ছবই্সািা্জীবচ্ছনি্
িত্বনু্ধ্কচ্ছি্ষতাচ্ছলন।্ষস্সিয়্োঙ্কমলন্িাঝবয়সী্েুবক্মছচ্ছলন,্মতমন্তাি্জিাচ্ছনা্
সব্ োকায়্ একো্ ষছাে্ ছাপাোনা্ ষোচ্ছলন।্ মতমন্ মফলাচ্ছেলমফয়াি্ ষজনাচ্ছিল্
অযাচ্ছসম্বলীচ্ছত্ ষকিামন্ মনবথামচত্হন।্এো্পাওয়ায়্ মতমন্সিকািী্ছাপাি্কাজ্কিচ্ছত্
পািচ্ছতন।্তাচ্ছত্ভাচ্ছলাই্লাভ্হচ্ছতা,্ষবন্তাই্বজায়্িােচ্ছত্চাইমছচ্ছলন।্মকন্তু্একো্
মবপচ্ছদি্সম্ভাবনা্ ষদো্ মদল।্অযাচ্ছসম্বলীি্একজন্ মবিাে্ ধনী্আি্ক্ষিতাবান্ িানুষ্
োঙ্কমলনচ্ছক্েুবই্অপছন্দ্কিচ্ছতন।্মতমন্শুধু্ষে্তাঁচ্ছক্অপছন্দই্কিচ্ছতন্তাই্নয়,্
ষোলােুমল্সকচ্ছলি্সািচ্ছন্মনন্দাও্কিচ্ছতন। 
  
এো্েুবই্িািামক্বযাপাি।্আতএব্োঙ্কমলন্মঠ্ক্কিচ্ছলন্তাি্শত্রুচ্ছক্বশ্কিচ্ছতই্
হচ্ছব। 
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মকন্তু্ষকিন্কচ্ছি?্এো্একো্সিসযাই্মছচ্ছলা।্শত্রুচ্ছক্ষকান্সহায়তা্কচ্ছি?্না,্তাচ্ছত্
তাি্সচ্ছন্দহ্জাগচ্ছত্পাচ্ছি- ৃো্জাগাও্অসম্ভব্নয়।্োঙ্কমলন্েুবই্বুমিিান্িানুষ,্তাই্
এিকি্ফাঁচ্ছদ্পা্মদচ্ছলন্না।্মতমন্তাই্এি্উচ্ছোই্কিচ্ছলন।্মতমন্শত্রুি্কাচ্ছছ্মকছু্
সুমবধা্প্রাথথনা্কিচ্ছলন। 
  
োঙ্কমলন্ দশ্ েলাি্ ধাি্ চানমন।্ না,্ না,্ এিকি্ মকছুই্ না।্ োঙ্কমলন্ এিন্ মকছু্
চাইচ্ছলন্ োচ্ছত্ অনয্ ষলাকমে্ েুমশ্ হচ্ছলন-এিন্ মকছু্ োঙ্কমলন্ চাইচ্ছলন্ োচ্ছত্ তাি্
সম্মানচ্ছবাধ্ষজচ্ছগ্উঠ্ল,্এিন্সুমবধা্োচ্ছত্তাি্অহমিকা্আি্গুরুত্ব্দুই-ই্বাড়চ্ছলা।্
এিন্মকছু্োচ্ছত্োঙ্কমলচ্ছনি্ষে্শ্রিা্আচ্ছছ্ষসো্ষবাঝা্ষগল। 
  
বামকো্োঙ্কমলন্মনচ্ছজি্কথাচ্ছতই্শুনুন্: 
  
েেন্ শুনচ্ছত্ ষপলাি্ ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ মবচ্ছশষ্ দুষ্প্রাপয্আি্ভাচ্ছলা্ বইচ্ছয়ি্ পাঠ্াগাি্আচ্ছছ,্
আমি্তাঁচ্ছক্অনুচ্ছিাধ্কচ্ছি্মচমঠ্্মলেলাি্েমদ্তাঁি্একোনা্বই্আিাচ্ছক্কচ্ছয়ক্মদচ্ছনি্
জচ্ছনয্ষদন্তাহচ্ছল্বামধত্হব। 
  
মতমন্সচ্ছে্সচ্ছেই্ ষসো্পামঠ্চ্ছয়্ মদচ্ছলন,্আমিও্কমদন্পচ্ছি্ ষসো্ ষফিত্ মদই।্সচ্ছে্
একো্মচিকুচ্ছে্আিাি্আন্তমিক্কৃতজ্ঞতাও্জানালাি। 
  
‘এিপচ্ছি্আিাচ্ছদি্েেন্ষদো্হচ্ছলা্ মতমন্অতযন্ত্ভদ্রভাচ্ছব্আিাি্সচ্ছে্কথা্বলচ্ছলন্
(ো্ মতমন্ আচ্ছগ্ কেনই্ কচ্ছিন্ মন),্ আি্ ভমবষযচ্ছত্ আিাচ্ছক্ সব্ িকি্ সাহাচ্ছেযি্
প্রমতশ্রুমতও্মদচ্ছলন।্তাই্এিপি্আিিা্দারুে্বনু্ধ্হচ্ছয়্উঠ্লাি্আি্ষস্বনু্ধত্ব্তাঁি্
িৃতুযকাল্পেথন্তই্মছল।’ 
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ষবন্োঙ্কমলন্প্রায়্ ষদড়’শ্ বছচ্ছিিও্ ষবমশ্ হচ্ছলা্ িািা্ ষগচ্ছছন্ মকন্তু্ মতমন্ ষে্ িনস্তত্ত্ব্
কাচ্ছজ্লামগচ্ছয়মছচ্ছলন্তা্আজও্অম্লান।্ষসো্অপিচ্ছক্মকছু্সাহাচ্ছেযি্অনুচ্ছিাধ। 
  
আিাি্একজন্ছাত্রও্এইভাচ্ছব্উপকাি্পান।্আিাি্ ষসই্ছাচ্ছত্রি্নাি্অযালবােথ্ মব্
অযািচ্ছনল।্অযািচ্ছনল্ ষবশ্কবছি্ধচ্ছি্জচ্ছলি্পাইপ্আি্ ি্গিি্িাোি্েন্ত্রপামত্
মবমক্র্কিচ্ছতন।্মতমন্ব্রুকলীচ্ছনি্একজন্ষলাচ্ছকি্কাচ্ছছ্মকছুচ্ছতই্তাি্েন্ত্রপামত্মবমক্র্
কিচ্ছত্পাচ্ছিন্মন।্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্অমফচ্ছস্ষগচ্ছলই্মতমন্ষেচ্ছস্কি্মপছচ্ছন্বচ্ছস্চুরুে্ষেচ্ছত্
ষেচ্ছতই্ গম্ভীি্ স্বচ্ছি্ অযািচ্ছনলচ্ছক্ বলচ্ছতন,্আিাি্আজ্ মকছুই্ দিকাি্ ষনই।্আিাি্
সিয়্নষ্ট্কিচ্ছবন্না।্পথ্ষদেুন। 
  
এিপি্অযািচ্ছনল্নতুন্ষকৌশল্ধিচ্ছলন।্তািপচ্ছি্সব্বদচ্ছল্মগচ্ছয়্তািা্পিস্পি্বনু্ধ্
হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলন্আি্বহু্ভাচ্ছলা্ভাচ্ছলা্অেথািও্ষপচ্ছলন। 
  
অযািচ্ছনচ্ছলি্প্রমতষ্ঠান্লিং্আইলযাচ্ছেি্মভচ্ছলচ্ছজ্একো্নতুন্শাো্ষোলাি্কথাবাতথািও্
বলমছচ্ছলন।্এ্এলাকাো্সম্পচ্ছকথ্ওই্প্লাম্বাি্ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি্ভাচ্ছলা্জ্ঞান্ মছল।্তাই্ মিিঃ্
অযািচ্ছনল্একমদন্তাঁি্অমফচ্ছস্ মগচ্ছয়্বলচ্ছলন্ :্ মিিঃ্ মস্আমি্আজ্আপনাচ্ছক্ ষকান্
মকছু্ মবমক্র্কিচ্ছত্আমসমন।্আপনাি্কাচ্ছছ্একো্অনুচ্ছিাধ্ মনচ্ছয়্এচ্ছসমছলাি।্কচ্ছয়ক্
মিমনে্সিয়্মদচ্ছত্পািচ্ছবন? 
  
‘হুম্’!্ভদ্রচ্ছলাক্চুরুচ্ছে্োন্ষিচ্ছি্বলচ্ছলন,্মক্বলাি্আচ্ছছ্বচ্ছল্ষফলুন। 
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‘আিাচ্ছদি্প্রমতষ্ঠান্লিং্আইলযাচ্ছে্একো্শাো্ ষোলাি্বযবস্থা্কচ্ছিচ্ছছ’–মিিঃ্অযািচ্ছনল্
বলচ্ছলন।্স্থানীয়্িানুষচ্ছদি্িচ্ছধয্এলাকাো্সম্বচ্ছন্ধ্সবচ্ছচচ্ছয়্ভাচ্ছলা্আপমন্জাচ্ছনন্তাই্
আপনাি্কাচ্ছছ্জানচ্ছত্এচ্ছসমছ্কাজো্মক্বুমিিাচ্ছনি্হচ্ছব?’ 
  
এবাি্ নতুন্ বযাপাি!্ কািে্ ভদ্রচ্ছলাক্ এতমদন্ ষসলসিযানচ্ছদি্ বকাবমক্ কচ্ছি্ মনচ্ছজি্
গুরুত্ব্ষদোচ্ছতন্আি্তাচ্ছদি্পথ্ষদেচ্ছত্বলচ্ছতন। 
  
মকন্তু্এবাি্একজন্ষসলসিযান্তাঁি্কাচ্ছছ্পিািশথ্ ষচচ্ছয়্অনুচ্ছিাধ্কচ্ছিচ্ছছ।্হা্ মবিাে্
ষকান্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ষসলসিযান্তাি্িতািত্চাইচ্ছছ। 
  
. 
  
‘বসুন’্ষচয়াি্ষেচ্ছন্মতমন্বসচ্ছলন।্এিপি্লিং্আইলযাচ্ছে্ষদাকান্ষকনা্উমচত্মকনা্ষস্
সম্বচ্ছন্ধ্অচ্ছনক্কথা্বলচ্ছলন।্মতমন্শুধু্ষে্জায়গাো্অনুসন্ধান্কিচ্ছলন্তাই্নয়্বিিং্
ওো্ষকনা্আি্িালপত্র্সিবিাহ্ইতযামদি্মবষচ্ছয়ও্ষঢি্উপচ্ছদশ্মদচ্ছলন।্একো্মবিাে্
ষকাম্পানীি্বযবসা্সিংক্রান্ত্মবষচ্ছয়্পিািশথ্মদচ্ছেন্বচ্ছল্তাঁি্গুরুত্বচ্ছবাচ্ছধ্ষবচ্ছড়্উঠ্ল।্
মতমন্বনু্ধভাবাপন্ন্হচ্ছয়্উঠ্চ্ছলন,্মতমন্এিপি্তাঁি্পামিবামিক্অশামন্তি্মবষচ্ছয়ও্অচ্ছনক্
কথা্বলচ্ছলন। 
  
এিপি্সচ্ছন্ধযচ্ছবলায়্েেন্ মফচ্ছি্এলাি’,্ মিিঃ্অযািচ্ছনল্বলচ্ছলন,্আমি্ ষে্ ষবশ্ভাচ্ছলা্
িত্ মকছু্ অেথািই্ মনচ্ছয়্ এলাি্ তাই্ নয়্ বিিং্ মচিকাচ্ছলি্ িতই্ তাঁি্ বনু্ধত্ব্ অজথন্
কিলাি।্বতথিাচ্ছন্আমি্তাি্সচ্ছে্গল্ব্ষেমল।্এই্পমিবতথন্আচ্ছস্তাচ্ছক্মকছু্সুমবধাি্
অনুচ্ছিাধ্কিাচ্ছতই। 
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িচ্ছন্ িােচ্ছবন্আিিা্ সকচ্ছলই্প্রশিংসা্আি্ সুনাি্ চাই,্আি্এো্ ষপচ্ছত্ সব্ মকছুই্
কিচ্ছত্পামি।্তচ্ছব্ষকউই্আন্তমিকাি্অভাব্সহয্কচ্ছি্না।্ষকউ্ষতাষাচ্ছিাদও্চায়্না। 
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িাতত্রিংশ পতির্ছেদ 
গৃহজীবচ্ছন্সুেী্হওয়াি্সাতমে্পথ 

  
পঁচাত্তি্বছি্আচ্ছগ্োচ্ছন্সি্সম্রাে্তৃতীয়্ষনচ্ছপামলয়ন,্ষনচ্ছপামলয়ন্ষবানাপাচ্ছেথি্ভাইচ্ছপা্
কাউচ্ছন্টস্অব্ষেবা,্ষিিী্ইউমজন্ইগচ্ছনশ্অগথামিন্দয্িমন্টচ্ছনাি্ষপ্রচ্ছি্পচ্ছড়ন–মতমন্
মছচ্ছলন্ মবচ্ছশ্বি্ একজন্ ষশ্রষ্ঠা্ সুন্দিী,্ ষনচ্ছপামলয়ন্ তাচ্ছক্ মবচ্ছয়্ কচ্ছিন।্ তাি্
পিািশথদাতািা্তাঁচ্ছক্জানান্িমহলামে্শুধুিাত্র্একজন্অনািা্ষস্পনীয়্কাউচ্ছন্টি্ষিচ্ছয়।্
মকন্তু্ষনচ্ছপামলয়ন্তাচ্ছত্জবাব্ষদন্:্তাচ্ছত্মক্হচ্ছয়চ্ছছ?্তাি্ষসৌন্দেথ্ষেৌবন্রূপ্সবই্
মতমন্ স্বগথীয়্ িচ্ছন্ কিচ্ছতন।্ িাজকীয়্ আসন্ ষথচ্ছক্ জামতি্ উচ্ছেচ্ছশযই্ মতমন্ বচ্ছলন্ :্
‘আমি্এিন্একজন্িিেীচ্ছক্ষবচ্ছছ্ মনচ্ছয়মছ্োচ্ছক্আমি্ভাচ্ছলাবামস,্শ্রিা্কমি।্ষকান্
অচ্ছচনা্ষিচ্ছয়ি্ষচচ্ছয়্এই্িকি্ষিচ্ছয়ই্আমি্পছন্দ্কমি।‘ 
  
ষনচ্ছপামলয়ন্ আি্ তাঁি্ স্ত্রীি্ মক্ না্ মছচ্ছলা-স্বাস্থয,্ সম্পদ,্ ক্ষিতা,্ েযামত,্ ষসৌন্দেথ,্
ভাচ্ছলাবাসা,্ ষপ্রি-ষিািান্স্ ভিা্ জীবচ্ছন্ ো্ ো্ দিকাি।্ ষকান্ ভাচ্ছলাবাসায়্ ভিা্
আচ্ছলাচ্ছকাজ্জ্বে্জীবন্এি্ষচচ্ছয়্ভাচ্ছলা্হচ্ছয়্ছুেচ্ছত্পাচ্ছি্না। 
  
মকন্তু্ হায়,্ ষসই্ আচ্ছলা্ মশগমগিই্ ষেন্ মনচ্ছভ্ এচ্ছলা-পচ্ছড়্ িইল্ এক্ িুচ্ছঠ্া্ ছাই।্
ষনচ্ছপামলয়ন্ইউমজনচ্ছক্সাম্রাজ্ঞী্কচ্ছিমছচ্ছলন,্মকন্তু্ষনচ্ছপামলয়চ্ছনি্ষপ্রি্বা্মসিংহাসন্তাি্
 যানি্ যানি্কিা্বন্ধ্কিচ্ছত্পাচ্ছিমন। 
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ঈষথাি্ আগুচ্ছন্ দগ্ধ্ হচ্ছয়্ আি্ সচ্ছন্দচ্ছহি্ জ্বালায়্ ইউমজন্ ষনচ্ছপামলয়চ্ছনি্ ষকান্ কথাই্
ষশাচ্ছনন্মন্এিন্মক্তাচ্ছক্এক্িুহূতথও্একাকী্থাকচ্ছত্ষদন্মন।্শাসন্কােথ্চালাচ্ছনাি্
সিয়্ িাজসভায়্ ঢুচ্ছকও্ মতমন্অমত্ দিকািী্ কাজ্কচ্ছিথ্ বাধা্ মদচ্ছয়চ্ছছন।্ মতমন্তাঁচ্ছক্
এচ্ছকবাচ্ছিই্একা্থাকচ্ছত্মদচ্ছত্চানমন্এই্ভচ্ছয়্ষে্হয়ত্মতমন্অনয্ষকান্িিেীি্সচ্ছে্
 মনষ্ঠতা্কিচ্ছছন। 
  
প্রায়ই্ইউমজন্তাি্ষবাচ্ছনি্কাচ্ছছ্স্বািীি্নাচ্ছি্অমভচ্ছোগ্কিচ্ছতন।্আি্সচ্ছে্কান্নাকামে্
এবিং্ যানি্ যানি্কিচ্ছতন,্ভয়্ষদোচ্ছতন।্পাঠ্াগাচ্ছি্ঢুচ্ছক্স্বািীচ্ছক্গালাগাল্মদচ্ছতন।্
োচ্ছন্সি্সম্রাচ্ছেি্এক্েজন্প্রাসাদ্থাকা্সচ্ছত্ত্বও্ষকাথাও্মতমন্শামন্ত্ষপচ্ছতন্না। 
  
এসব্কচ্ছি্ইউমজচ্ছনি্মক্লাভ্হয়? 
  
উত্তিো্ এই্ িকি্ :্আমি্ ই.এ.্ িাইনহাচ্ছেথি্ ষলো্ ‘ষনচ্ছপামলয়ান্ ইউমজন’্ নাচ্ছি্ বই্
ষথচ্ছক্ উিৃমত্ মদমে।্ ‘ষশষ্ পেথন্ত্ বযাপািো্ এিনই্ দাঁড়াচ্ছলা্ ষে্ ষনাচ্ছপামলয়ন্ প্রায়ই্
িামত্রচ্ছবলা্মনচ্ছজি্ষচাে্েুমপচ্ছত্ষঢচ্ছক্মপছচ্ছনি্দিজা্মদচ্ছয়্ষগাপচ্ছন্প্রাসাদ্ষছচ্ছড়্এক্
সুন্দিী্ িমহলাি্কাচ্ছছ্ ষেচ্ছতন।্ িমহলামে্ তাঁচ্ছক্ভালবাসচ্ছতন।্ পাথচ্ছিি্ িাস্তায়্একলা্
ষহঁচ্ছে্ ষবড়াচ্ছতন্ সম্রাে।্ রূপ্ কথাচ্ছতই্ এিন্  েনা্  চ্ছে্ থাচ্ছক।্ সম্রাে্ োমল্
ভাবচ্ছতন,আহা্আিাি্জীবন্েমদ্সমতযই্এিন্হচ্ছতা।’ 
  
 যানি্ যানি্কিাি্ফচ্ছল্ইউমজচ্ছনি্জীবচ্ছন্এই্িকিই্ চ্ছে্োয়।্সমতয্মতমন্োচ্ছন্সি্
মসিংহাসচ্ছন্বচ্ছসন।্এোও্সমতয্পৃমথবীচ্ছত্ষস্সিয়্সবচ্ছসিা্সুন্দিী্মছচ্ছলন্মতমনই।্তা্
সচ্ছত্ত্বও্মকন্তু্ যানি্ যানচ্ছিি্মবষাক্ত্কািড়্মতমন্তযাগ্কিচ্ছত্পাচ্ছিন্মন।্প্রাচীন্কাচ্ছল্
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জচ্ছনি্িত্ইউমজনও্তাই্মবলাপ্কিচ্ছত্পািচ্ছতন্:্ো্ভয়্কচ্ছিমছলাি্আিাি্জীবচ্ছনই্
তাই্ চ্ছেচ্ছছ।্তাি্জীবচ্ছন্এো্এচ্ছসচ্ছছ?্ষিাচ্ছেই্না,্ষবচামি্িমহলামে্ঈষথা্আি্ যানি্
 যানি্কচ্ছি্মনচ্ছজই্তা্এচ্ছনচ্ছছন। 
  
নিচ্ছকি্শয়তান্ষপ্রি্ভাচ্ছলাবাসা্ধ্বিংস্কিাি্জনয্েত্িকি্উপায়্উদ্ভাবন্কচ্ছিচ্ছছ্
 যানি্  যানি্ তাি্ িচ্ছধয্ সবচ্ছচচ্ছয়্ োিাপ।্ এ্কেনও্ বযথথ্ হয়্ না।্ ষগােচ্ছিা্ সাচ্ছপি্
মবচ্ছষি্িত্এো্সব্নষ্ট্কচ্ছি্ষশষ্কচ্ছি্ষদয়। 
  
কাউন্ট্ মলও্ েলষ্টচ্ছয়ি্ স্ত্রীিও্ ষসো্আমবষ্কাি্কচ্ছিন্তচ্ছব্ বড়্ ষদমিচ্ছত।্ িৃতুযি্আচ্ছগ্
মতমন্তাি্ ষিচ্ছয়চ্ছদি্কাচ্ছছ্স্বীকাি্কচ্ছিন্ :্ ‘ষতাচ্ছদি্বাবাি্ িৃতুযি্জনয্আমিই্দায়ী।্
তাি্ ষিচ্ছয়িা্ জবাব্ ষদয়মন।্ তািা্ সবাই্ কাঁদমছচ্ছলা।্ তািা্ জানচ্ছতা্ তাচ্ছদি্ িা্ মঠ্ক্
কথাই্বলচ্ছছন।্ওিা্জানচ্ছতা্সািা্জীবন্ধচ্ছি্শুধু্অমভচ্ছোগ্কচ্ছি,্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছি্
আি্শুধু্ যানি্ যানি্কচ্ছিই্মতমন্স্বািীি্িৃতুযি্কািে্হন।’ 
  
অথচ্কাউন্ট্মলও্েলষ্টয়্আি্তাঁি্স্ত্রী্নানা্অসুমবধা্সচ্ছত্ত্বও্সুেী্হচ্ছত্পািচ্ছতন।্মতমন্
মছচ্ছলন্সবথকাচ্ছলি্একজন্ ষশ্রষ্ঠ্ঔপনযামসক্তাঁি্অিি্ সৃমষ্ট্ ‘ওয়াি্অযাে্পীস‘্এবিং্
‘আনা্কাচ্ছিমননা’্মচিকাল্ধচ্ছিই্পৃমথবীি্সামহতযাকাচ্ছশ্উজ্জ্বল্হচ্ছয়্থাকচ্ছব। 
  
েলিয়্এতই্ মবেযাত্ মছচ্ছলন্ষে্তাঁি্স্তাবকিা্ মদনিাত্ছায়াি্িতই্তাঁচ্ছক্অনুসিে্
কিচ্ছতা্আি্মতমন্ো্বলচ্ছতন্সবাই্তাঁিা্সেথহযাচ্ছে্মলচ্ছে্িােচ্ছতা।্মতমন্েমদ্বলচ্ছতন,্
িচ্ছন্ হচ্ছে্এবাি্শুচ্ছত্োব’্তাহচ্ছল্এই্সাধািে্কথাও্তািা্ মলচ্ছে্ িােচ্ছতা।্এেন্
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রুশ্সিকাি্মতমন্সািা্জীবচ্ছন্ো্ো্মলচ্ছেচ্ছছন্সবই্প্রকাশ্কিচ্ছত্চচ্ছলচ্ছছন,্হয়চ্ছতা্
তাি্সব্ষলোি্সিংেযা্দাঁড়াচ্ছব্একশো্বই। 
  
েযামত্ছাড়াও্েলষ্টয়্আি্তাি্স্ত্রীি্মছচ্ছলা্সম্পদ,্সািামজক্প্রমতষ্ঠা,্ষছচ্ছল্ষিচ্ছয়।্ষকান্
মববাহ্এত্সুন্দি্হয়্না।্ষগাড়ায়্িচ্ছন্হত্তাচ্ছদি্মববামহত্জীবন্বুমঝ্েুবই্আনচ্ছন্দি্
হচ্ছব।্ তািা্ তাই্ হাঁেু্ ষগচ্ছড়্ ঈশ্বচ্ছিি্ কাচ্ছছ্ প্রাথথনা্ জানাত্ ষেন্ এিন্ সুে্ মচিকাল্
থাচ্ছক। 
  
তািপচ্ছিই্একো্আশ্চেথ্বযাপাি্ চ্ছে্ষগল।্েলষ্টয়্আচ্ছস্ত্আচ্ছস্ত্বদচ্ছল্ষগচ্ছলন।্মতমন্
হচ্ছয়্পড়চ্ছলন্সমূ্পেথ্আলাদা্িানুষ।্ ষে্সব্ মবেযাত্বই্ মতমন্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্ ষসগুচ্ছলাি্
জনয্ মতমন্লমজ্জত্হচ্ছয়্পড়চ্ছলন্আি্তেন্ষথচ্ছক্সািা্জীবন্উৎসগথ্কিচ্ছলন্শামন্ত্
প্রচাি্আি্েুি্ও্দামিদ্র্বন্ধ্কিাি্আহ্বান্জামনচ্ছয়্প্রচাি্পত্র্ষলো্শুরু্কচ্ছিন। 
  
ষে্িানুষ্ ষেৌবচ্ছন্একবাি্স্বীকাি্কচ্ছিন্সিস্ত্িকি্অপিাধই্ মতমন্কচ্ছিচ্ছছন–এিন্
মক্েুনও্মতমনই্আবাি্েীশুি্মশক্ষা্অনুসিে্কিচ্ছত্আিম্ভ্কচ্ছিন।্মতমন্মনচ্ছজি্সব্
জমি্দান্কচ্ছি্মদচ্ছয়্দমিচ্ছদ্রি্জীবন্ষবচ্ছছ্ষনন।্মতমন্মনচ্ছজি্জুচ্ছতা্মনচ্ছজই্বানাচ্ছতন,্
িাচ্ছঠ্্কাজ্কিচ্ছতন,্েড়্কােচ্ছতন।্মনচ্ছজই্মনচ্ছজি্ ি্ঝাঁে্মদচ্ছয়্কাচ্ছঠ্ি্পাচ্ছত্র্ষেচ্ছতন্
আি্শত্রুচ্ছদি্ভাচ্ছলা্কিাি্ষচষ্টা্কিচ্ছতন। 
  
মলও্েলষ্টচ্ছয়ি্জীবন্একো্ মবচ্ছয়াগান্ত্অধযায়্আি্এি্জনয্দায়ী্ মছচ্ছলা্তাি্ মবচ্ছয়।্
তাঁি্স্ত্রী্ মবলামসতা্পছন্দ্কিচ্ছতন্ মকন্তু্েলষ্টয়্ষসো্  ৃো্কিচ্ছতন।্তাঁি্স্ত্রী্চাইচ্ছতন্
েযামত্আি্সািামজক্প্রমতষ্ঠা,্মকন্তু্এসব্সািানয্মজমনস্মতমন্চাইচ্ছতন্না,্এি্ষকান্
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দাি্ তাি্ কাচ্ছছ্ মছচ্ছলা্ না।্ তাি্ স্ত্রী্ চাইচ্ছতন্ োকা্ পয়সা্ আি্ সম্পদ,্ আি্ মতমন্
ভাবচ্ছতন্ধনচ্ছদৌলত্এবিং্বযমক্তগত্সম্পমত্ত্িাো্পাপ। 
  
বছচ্ছিি্ পি্ বছি্ ধচ্ছি্ েলষ্টচ্ছয়ি্ স্ত্রী্  যানি্  যানি্ কচ্ছি,্ গালাগাল্ মদচ্ছয়্ মচৎকাি্
কিচ্ছতন্ ষেচ্ছহতু্ মতমন্ ষকান্ োকা্পয়সা্ না্ মনচ্ছয়্তাঁি্ বই্স্বাধীনবাচ্ছব্ছাপচ্ছত্ মদচ্ছয়্
ষদন।্তাঁি্স্ত্রী্চাইচ্ছতন্এি্পমিবচ্ছতথ্োকা। 
  
তাঁচ্ছক্ বাধা্ মদচ্ছল্শ্রীিতী্ েলষ্টয়্ পাগচ্ছলি্ িত্ মচৎকাি্ কচ্ছি্ গড়াগমড়্ ষেচ্ছয়্আমফঙ্
ষেচ্ছত্োন।্মতমন্শপথ্কচ্ছিন্আমহতযা্কিচ্ছবন,্তাই্একবাি্মতমন্কঁুচ্ছয়ায়্ঝাঁমপচ্ছয়ও্
পড়চ্ছত্োন। 
  
ওচ্ছদি্মববামহত্জীবচ্ছন্এিন্ েনা্আচ্ছছ্ষেোচ্ছক্আিাি্িচ্ছন্হয়্ইমতহাচ্ছসি্সবচ্ছচচ্ছয়্
দুিঃে্জনক্ েনা।্আমি্আচ্ছগই্বচ্ছলমছ্ওচ্ছদি্মববামহত্জীবন্গভীি্আনন্দিয়্বচ্ছলই্
িচ্ছন্হচ্ছয়মছচ্ছলা্অথচ্আঠ্চমল্লশ্বছি্পি্েলষ্টয়্তাঁি্স্ত্রীচ্ছক্ষদেচ্ছতও্িামজ্মছচ্ছলন্না।্
একমদন্সন্ধযায়্এই্ভগ্নহৃদয়্বৃিা,্ষপ্রচ্ছিি্আি্আদচ্ছিি্প্রয়াসী্েলষ্টচ্ছয়ি্সািচ্ছন্হাঁেু্
িুচ্ছড়্বচ্ছস্কাতি্আচ্ছবদন্জানাচ্ছলন;্পঞ্চাশ্বছি্আচ্ছগ্মতমন্স্ত্রীচ্ছক্উচ্ছেশয্কচ্ছি্তাি্
োয়িীচ্ছত্ ষে্ ষপ্রচ্ছিি্ মনচ্ছবদন্ মলচ্ছেমছচ্ছলন্ ষসগুচ্ছলা্ পাঠ্্ কচ্ছি্ ষশানাচ্ছত।্ মতমন্ েেন্
ষসগুচ্ছলা্পড়চ্ছত্আিম্ভ্কিচ্ছলন,্ষসই্সুন্দি্হািাচ্ছনা্সুচ্ছেি্মদনগুচ্ছলা্ষেন্আবাি্মফচ্ছি্
এচ্ছসমছচ্ছলা।্ দুজচ্ছনি্ ষচাচ্ছেই্ তেন্ জল।্ বহুঁকাল্ আচ্ছগ্ ষে্ ষিািামন্টক্ মদন্ তাচ্ছদি্
জীবনচ্ছক্আনচ্ছন্দি্আবিচ্ছে্ম চ্ছি্ষিচ্ছেমছচ্ছলা্ষস্স্বি্আজ্ষকাথায়্হামিচ্ছয়্ষগচ্ছছ। 
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ষশষপেথন্ত্েলিয়্আমশ্বছচ্ছি্পা্ মদচ্ছত্মতমন্গৃহচ্ছকাচ্ছেি্আনন্দহীন্জীবন্আি্সহয্
কিচ্ছত্পািচ্ছলন।্তাই্তুষািপাচ্ছত্আোন্ন্১৯১০্সাচ্ছলি্অচ্ছক্টাবচ্ছিি্এক্িাচ্ছত্ মতমন্
গৃহতযাগ্ কচ্ছি্ চচ্ছল্ ষগচ্ছলন।্ ষকাথায়্ চচ্ছলচ্ছছন্ না্ ষজচ্ছনই্ ষসই্ ঠ্াো্ অন্ধকাচ্ছি্ মতমন্
হামিচ্ছয়্ষেচ্ছত্চাইচ্ছলন। 
  
এগাচ্ছিা্মদন্পচ্ছি্একো্ষিল্ষিশচ্ছন্মনউচ্ছিামনয়ায়্আক্রান্ত্হচ্ছয়্মতমন্িািা্ষগচ্ছিন।্
তাঁি্িৃতুযকালীন্অনুচ্ছিাধ্মছচ্ছলা্তাঁি্স্ত্রীচ্ছক্ষেন্তাি্সািচ্ছন্আসচ্ছত্ষদয়া্না্হয়। 
  
কাউচ্ছন্টস্ েলষ্টয়্ তাঁি্  যানি্  যানি,্ অনুচ্ছোগ্ আি্ মহমিমিয়াি্ জনয্ এই্ দািই্
মদচ্ছয়মছচ্ছলন। 
  
পাঠ্ক্ হয়চ্ছতা্ ভাবচ্ছছন্তাঁি্  যানি্  যানি্কিাি্ েচ্ছথষ্ট্কািে্ মছচ্ছলা।্ ষসো্ িানমছ।্
মকন্তু্আসল্কথা্তা্নয়।্প্রশ্ন্হচ্ছলা্ :্ যানি্ যানচ্ছি্তাঁি্ মক্লাভ্হয়?্না,্তাচ্ছত্
োিাপ্অবস্থাো্আিও্োিাপ্কচ্ছি্ষতালা্হয়? 
  
আিাি্িচ্ছন্হয়্আমি্সমতযই্পাগল্ মছলাি’্এই্কথাই্কাউচ্ছন্টস্েলিয়্ভাবচ্ছতন–
তচ্ছব্তেন্ষঢি্ষদমি্হচ্ছয়্ মগচ্ছয়মছল।্আব্রাহাি্ মলঙ্কচ্ছনি্জীবচ্ছনি্দুিঃেিয়্পমিচ্ছেদও্
একই্কািে–তাঁি্ মবচ্ছয়।্তাঁি্হতযাকাে্নয়,্তাঁি্ মবচ্ছয়।্ বুথ্েেন্গুমল্কচ্ছি,্ মলঙ্কন্
বুঝচ্ছতই্ পাচ্ছিন্ মন্ তাচ্ছক্ গুমল্ কিা্ হচ্ছয়চ্ছছ,্ মকন্তু্ মতমন্ ষতইশ্ বছি্ ধচ্ছি্ অনুভব্
কচ্ছিচ্ছছন্ তাি্ মববামহত্ জীবচ্ছনি্ মবষাক্ত্ জ্বালা।্ এো্ কি্ কচ্ছিই্ বলা্ হচ্ছলা।্ প্রায়্
শতাব্দীি্এক্চতুথথািংশ্ধচ্ছি্ মিচ্ছসস্ মলঙ্কন্ যানি্ যানি্কচ্ছি্তাঁি্জীবনচ্ছক্ মবষাক্ত্
কচ্ছি্তুচ্ছলমছচ্ছলন। 
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মতমন্সব্সিয়্অমভচ্ছোগ্কিচ্ছতন্আি্স্বািীচ্ছক্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছতন,্ মলঙ্কচ্ছনি্ ষকান্
কাজই্ মঠ্ক্ মছচ্ছলা্ না।্ তাঁি্ কাঁধ্ বাঁকাচ্ছনা।্ মতমন্ অদু্ভতভাচ্ছব্ হাঁচ্ছেন,্ োন্ পা্ ষবমশ্
ষতাচ্ছলন,্ অচ্ছনকো্ ষিে্ ইমেয়ানচ্ছদি্ িত,্ এই্ মছচ্ছলা্ অমভচ্ছোগ।্ মতমন্ অমভচ্ছোগ্
কিচ্ছতন্তাি্ চলাচ্ছফিাি্ ষকান্ছন্দ্ ষনই,্ মতমন্বযে্কচ্ছি্তািহো্ ষদোচ্ছতন্ ষেচ্ছহতু্
মতমন্মনচ্ছজ্িাদান্ষিচ্ছন্টচ্ছলি্সু্কচ্ছল্মশক্ষা্পান। 
  
কাউচ্ছন্টস্েলিয়্স্বািীি্বড়্বড়্কাজ্পছন্দ্কিচ্ছতন্না।্মতমন্এও্বচ্ছলমছচ্ছলন্তাঁি্
নাকো্বড়্োড়া,্ষঠ্াঁে্উঁচু,্তাঁচ্ছক্েক্ষাচ্ছিাগীি্িত্ষদোয়।্তাি্হাত্পা্বড়্বড়্আি্
িাথাো্আকাচ্ছি্েুব্ষছাে। 
  
আব্রাহাি্ মলঙ্কন্আি্ ষিিী্ েে্ মলঙ্কন্সব্ মদক্ ষথচ্ছকই্আলাদা্ মছচ্ছলন।্ ষসো্ মশক্ষা্
দীক্ষা,্অতীত,্রুমচ,্িানমসক্দৃমষ্টভেী্সব্মকছুচ্ছতই।্তািা্পিস্পি্সব্সিচ্ছয়্মবিমক্ত্
উৎপাদন্কিচ্ছতন। 
  
ষসচ্ছনচ্ছেি্ অযালবােথ্ ষজ.্ ষবভামিজ্ মেমন্ এ্ েুচ্ছগি্ সবচ্ছসিা্ মবচ্ছশষজ্ঞ,্ মলঙ্কন্ সম্পচ্ছকথ্
মতমন্মলচ্ছেচ্ছছন্:্‘মিচ্ছসস্মলঙ্কচ্ছনি্গলাি্স্বি্মছচ্ছলা্ককথশ।্বহুদূি্ষথচ্ছকই্ষসো্শ্রুমত্
ষগাচি্ হত।্ তাঁি্ বামড়ি্ কাছাকামছ্ সকচ্ছলই্ ওচ্ছদি্ ঝগড়াি্ বযাপাি্ জানত।্ প্রায়ই্
মিচ্ছসস্মলঙ্কচ্ছনি্ষক্রাচ্ছধি্প্রকাশ্ েচ্ছতা্অনযভাচ্ছবও।্আি্এো্মছল্অসিংেয।‘ 
  
উদাহিে্মহচ্ছসচ্ছব্বলা্োয়,্মিিঃ্আি্মিচ্ছসস্মলঙ্কন্তাঁচ্ছদি্মবচ্ছয়ি্পি্মিচ্ছসস্জযাকব্
নাচ্ছিি্এক্িমহলাি্বামড়চ্ছত্ষথচ্ছকচ্ছছন। 
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এক্সকাচ্ছল্মিিঃ্আি্মিচ্ছসস্মলঙ্কন্েেন্প্রাতিাশ্বচ্ছসমছচ্ছলন্ষকান্কািচ্ছে্মলঙ্কচ্ছনি্
কথায়্তাি্স্ত্রী্মক্ষপ্ত্হচ্ছয়্স্বািীি্িুচ্ছে্গিি্কমফি্কাপ্ছুঁচ্ছড়্িাচ্ছিন।্এো্মতমন্কচ্ছিন্
সকচ্ছলি্সািচ্ছনই। 
  
ষকান্ কথা্ না্ বচ্ছল্ মলঙ্কন্ লমজ্জত্ হচ্ছয়্ চুপচাপ্ বচ্ছস্ থাচ্ছকন্ আি্ গৃহকত্রথী্ একো্
ষতায়াচ্ছল্এচ্ছন্তাঁি্িুে্আি্ষপাশাক্িুচ্ছছ্ষদন। 
  
মিচ্ছসস্ মলঙ্কচ্ছনি্ঈষথা্এিনই্ িূচ্ছেথি্ িচ্ছতা্আি্অমবশ্বাসয্ মছল্ ষে্এগুচ্ছলা্আচ্ছলাচনা্
কিচ্ছল্ মবস্মচ্ছয়্ স্তি্ হচ্ছয়্ ষেচ্ছত্ হয়।্ সকচ্ছলি্ সািচ্ছনই্ মতমন্ এসব্ কিচ্ছতন।্ মতমন্
অথথাৎ্মিচ্ছসস্মলঙ্কন্ষশষ্পেথন্ত্পাগল্হচ্ছয়্োন।্হয়চ্ছতা্মতমন্বিাবিই্পাগল্মছচ্ছলন। 
  
এইসব্ যানি্ যানি্আি্গালিন্দ্এবিং্অচ্ছহতুক্িাগ্মক্মলঙ্কনচ্ছক্বদচ্ছল্ষদয়?্এক্
িকি্তাই।্অন্তত্স্ত্রীি্প্রমত্তাি্আচিে।্মনচ্ছজি্মবচ্ছয়্সম্বচ্ছন্ধ্তাি্ষিাহ্ষকচ্ছে্োয়্
আি্স্ত্রীচ্ছক্তাই্ মতমন্েথাসাধয্পমিহাি্কচ্ছি্চলচ্ছতন।্দুিঃচ্ছেি্কথা্ষে্ মলঙ্কন্মফচ্ছে্
তাকচ্ছত্ চাইচ্ছতন্ না।্ বছচ্ছিি্ পি্ বছি্ এিকি্ চচ্ছলমছচ্ছলা।্ বামড়্ থাকচ্ছত্ তাি্ ভয়্
হচ্ছতা।্শীত্আি্বসন্ত্কাচ্ছলি্মতনমে্কচ্ছি্িাস্মতমন্অনয্জায়গায়্থাকচ্ছতন্কেনও্
মরিং্মফচ্ছেি্ধাচ্ছি্কাচ্ছছ্ষেচ্ছতন্না। 
  
মিচ্ছসস্মলঙ্কন,্সম্রাজ্ঞী্ইউমজমন্আি্কাউচ্ছন্টস্েলষ্টচ্ছয়ি্ যানি্ যানচ্ছিি্ফলাফল্হয়্
এই্ িকিই।্ তাঁিা্ মনচ্ছজচ্ছদি্ জীবন্ মনচ্ছজিাই্ মবষাদিয়্ কচ্ছি্ ষতাচ্ছলন।্ এই্ ভাচ্ছবই্
মনচ্ছজচ্ছদি্সবচ্ছচচ্ছয়্মপ্রয়জনচ্ছদি্তািা্ধ্বিংস্কচ্ছিন। 
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মনউইয়চ্ছকথি্আদালচ্ছত্পামিবামিক্সম্পচ্ছকথি্ মবষচ্ছয়্এগাচ্ছিা্ বছচ্ছিি্অমভজ্ঞতা্সম্পন্ন্
ষবমি্হযাঁিবাজথি্হাজাি্হাজাি্মবচ্ছেচ্ছদি্ েনা্আচ্ছলাচনা্কচ্ছি্বচ্ছলচ্ছছন্ষে,্বহু্স্ত্রী-ই্
 যানি্ যানি্কচ্ছি্মনচ্ছজচ্ছদি্মববামহত্জীবচ্ছনি্সিামধ্েুঁচ্ছড়চ্ছছন। 
  
অতএব্পামিবামিক্জীবচ্ছন্সুেী্হচ্ছত্হচ্ছল্১্নম্বি্মনয়ি্হল্: 
  
‘ যানি্ যানি্কেনও্কিচ্ছবন্না।‘ 
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এর্য়াতত্রিংশ পতির্ছেদ 
ভাচ্ছলাবাসুন্ও্বাঁচচ্ছত্মদন 

  
মেসচ্ছিমল্ বচ্ছলমছচ্ছলন,্ ‘জীবচ্ছন্আমি্ প্রচুি্ ভুল্কিচ্ছত্পামি,্ তচ্ছব্কেন্ভচ্ছলাবাসাি্
জনয্মবচ্ছয়্কিচ্ছবা্না।’ 
  
আি্তা্ মতমন্কচ্ছিন্ মন।্ মতমন্প্রায়্পঁয়মত্রশ্বছি্বয়স্পেথন্ত্একাই্ মছচ্ছলন।্আি্
তািপি্এক্ধনী্মবধবাচ্ছক্মবচ্ছয়্কচ্ছিন,্তাি্ষচচ্ছয়্পচ্ছনচ্ছিা্বছচ্ছিি্বড়্মবধবাচ্ছক।্ষে্
মবধবাি্সব্চুল্মছচ্ছলা্সাদা,্মেমন্পঞ্চান্নমে্শীত্পাি্হচ্ছয়মছচ্ছলন।্ষপ্রি?্না,্তা্নয়।্
ভদ্র্িমহলা্জানচ্ছতন্মেসচ্ছিমল্তাচ্ছক্ভাচ্ছলাবাচ্ছসন্না।্মতমন্এোও্জানচ্ছতন্মেসচ্ছিমল্
তাঁচ্ছক্ এক্ বছি্ অচ্ছপক্ষা্ কিচ্ছত্ অনুচ্ছিাধ্ কচ্ছিন্ োচ্ছত্ তাি্ চমিত্র্ বুঝচ্ছত্ পাচ্ছিন।্
তািপি্ষসই্সিয়্কােচ্ছল্তাঁচ্ছক্মতমন্মবচ্ছয়্কচ্ছিন। 
  
েুবই্গদযিয়,্বযবসাময়ক্কথা্বচ্ছল্িচ্ছন্হয়।্তাই্না?্তা্সচ্ছত্ত্বও্মকন্তু্মেসচ্ছিমলি্ঐ্
মবচ্ছয়্অচ্ছনক্মবচ্ছয়ি্ষচচ্ছয়ই্সফলতায়্ভিা্মছচ্ছলা।্মবচ্ছয়ি্ইমতহাচ্ছস্এোই্আশ্চেথ। 
  
ষে্ ধনী্ মবধবাচ্ছক্ মেসচ্ছিমল্ ষবচ্ছছ্ মনচ্ছয়মছচ্ছলন্ মতমন্ তরুেী,্ সুন্দিী্ বা্ দারুে্ মকছু্
একেুও্মছচ্ছলন্না।্তাঁি্কথাবাতথায়্সামহতয্বা্ইমতহাস্সম্বচ্ছন্ধ্হাচ্ছসযাচ্ছদ্রক্কিাি্িতই্
সব্ েনা্ েচ্ছতা।্ ষেিন্উদাহিে্ মহসাচ্ছব্ ষদো্োয়,্ মতমন্জানচ্ছতন্না্আচ্ছগ্কািা্
এচ্ছসমছচ্ছলা্ গ্রীক্ না্ ষিািানিা।্ ষপাশাক্ সম্বচ্ছন্ধ্ তাঁি্ রুমচ্ মছচ্ছলা্ জ নয,্ বামড় ি্
সাজাচ্ছনা্সম্পচ্ছকথও্রুমচ্মছচ্ছলা্অদু্ভত।্মকন্তু্মতমন্একো্মবষচ্ছয়্মছচ্ছলন্ওস্তাদ-পুরুষচ্ছক্
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মক্ কচ্ছি্ নাড়াচাড়া্ কিচ্ছত্ হয়্ ষস্ বযাপাচ্ছি্ মতমন্ মছচ্ছলন্ এচ্ছকবাচ্ছি্ মসিহস্ত।্ মবচ্ছয়ি্
বযাপাচ্ছিও্মতমন্মছচ্ছলন্অসািানয্দক্ষ। 
  
মতমন্ তাঁি্ বুমিচ্ছক্ মেসচ্ছিমলি্ উপি্ চাপাচ্ছত্ চানমন!্ মেসচ্ছিমল্ েেন্ চালাক্ চতুি্
োচ্ছচসচ্ছদি্সচ্ছে্কথাবাতথা্বচ্ছল্মবিক্ত্অবস্থায়্শ্রান্ত্হচ্ছয়্মফচ্ছি্আসচ্ছতন,্ষিিী্অযাচ্ছনি্
কথাবাতথায়্ তেন্ মতমন্ আনন্দলাভ্ কিচ্ছতন।্ বামড়ি্ আবহাওয়া্ তাঁি্ িনচ্ছক্ ক্রচ্ছিই্
আনন্দিয়্কচ্ছি্তুলচ্ছতা।্স্ত্রীচ্ছক্আপযায়ন্তাচ্ছক্িধুি্শামন্ত্এচ্ছন্মদচ্ছতা।্বামড়চ্ছত্বয়স্কা্
স্ত্রীি্সচ্ছে্ষে্সিয়ো্ মতমন্কাোচ্ছতন্ষসোই্ মছচ্ছলা্তাি্কাচ্ছছ্পিি্সুচ্ছেি।্তাঁি্স্ত্রী্
তাঁি্কাচ্ছছ্ মছচ্ছলন্তাি্ সমেনী,্ তাঁি্ মবশ্বাচ্ছসি্পাত্রী,্ তাি্ পিািশথদাতা।্প্রমত্ িাচ্ছত্
মতমন্ তাড়াতামড়্ বামড়্ মফচ্ছি্ এচ্ছস্ স্ত্রীচ্ছক্ সািামদচ্ছনি্ কিন্স্ সভাি্ সব্ মববিেী্
ষশানাচ্ছতন।্আি-আি্সবচ্ছচচ্ছয়্গুরুত্বপূেথ্হচ্ছলা্ষিিী্অযান্আদচ্ছপই্মবশ্বাস্কিচ্ছতন্না্
মেসচ্ছিমল্ষে্কাজ্কিচ্ছত্চান্তাচ্ছত্বযথথ্হচ্ছবন। 
  
মত্রশ্বছি্ধচ্ছি্ষিিী্অযান্মেসচ্ছিমলি্জচ্ছনযই্ষবঁচ্ছচ্মছচ্ছলন,্একিাত্র্তািই্জনয।্তাি্
অথথ্সম্পদ্তাঁি্কাচ্ছছ্দািী্মছল্শুধু্স্বািীি্সুচ্ছেিই্জনয।্তাি্পমিবচ্ছতথ্মতমন্মছচ্ছলন্
মেসচ্ছিমলি্ নাময়কা।্ ষিিী্ িািা্ োওয়াি্পি্ মেসচ্ছিমল্আলথ্ উপামধ্পান,্ মকন্তু্ মতমন্
েেন্সাধািে্একজন্ মছচ্ছলন,্তেন্ মতমন্িহািােী্ মভচ্ছক্টামিয়াচ্ছক্বচ্ছল্ ষিিী্অযানচ্ছক্
একমে্ উপামধ্ দান্ কিান।্ অতএব্ ১৮৬৮্ সাচ্ছল্ তাঁচ্ছক্ ভাইকাউচ্ছন্টস্ বীকনসৃমফে্
উপামধ্ষদওয়া্হয়। 
  
জনসিচ্ছক্ষ্ ষিিী্ অযানচ্ছক্ েতোই্ বুমিহীনা্ বচ্ছল্ িচ্ছন্ হচ্ছয়্ থাকুক,্ মেসচ্ছিমল্ মকন্তু্
কেনই্স্ত্রীি্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিন্মন।্কেনও্একো্কড়া্কথাও্বচ্ছলন্মন।্তাছাড়া্ষকউ্
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েমদ্তাঁচ্ছক্ঠ্াট্টা্কিচ্ছত্চাইচ্ছতা্ মতমন্সচ্ছে্সচ্ছেই্স্ত্রীি্সিথথচ্ছন্দ্রুত্অগ্রসি্হচ্ছতন।্
এি্িচ্ছধয্থাকচ্ছতা্তীব্র্মবশ্বস্ততা। 
  
ষিিী্অযান্হয়চ্ছতা্ত্রুমেহীনা্মছচ্ছলন্না,্তা্সচ্ছত্ত্বও্মতন্দশক্ধচ্ছি্স্বািীি্মবষচ্ছয়্কথা্
বলচ্ছত্তাঁি্ক্লামন্ত্আচ্ছসমন।্মতমন্সব্সিচ্ছয়ই্তাি্প্রশিংসা্কিচ্ছতন।্এি্ফল্ষকিন্
হয়?্ মেসচ্ছিমল্ বচ্ছলন,্ আিিা্ মত্রশ্ বছি্ মববামহত্ জীবন্ োপন্ কিমছ,্ অথচ্আমি্
কেনই্একচ্ছ চ্ছয়্ষবাধ্কমিমন।্(অথচ্অচ্ছনচ্ছকই্বলচ্ছতন্ষিিী্অযান্ইমতহাস্জানচ্ছতন্
না,্অতএব্মতমন্িূেথ) 
  
তাঁি্ মনচ্ছজি্ অিংশ্ মহচ্ছসচ্ছব্ মেসচ্ছিমল্ কেনও্ ষগাপন্ কচ্ছিন্ মন্ ষে্ ষিিী্ অযান্ তাঁি্
জীবচ্ছন্ অচ্ছনকোমন।্ এি্ ফল্ মক্ হয়?্ ষিিী্ অযান্ তাচ্ছদি্ বনু্ধচ্ছদি্ বলচ্ছতন,্আিাি্
জীবচ্ছন্এচ্ছসচ্ছছ্ষকবল্আনন্দ। 
  
মনচ্ছজচ্ছদি্ িচ্ছধয্ তাচ্ছদি্ একো্ ঠ্াট্টা্ চালু্ মছচ্ছলা।্ মেসচ্ছিমল্ বলচ্ছতন,্ জাচ্ছনা্ ষতািাি্
োকাি্জনযই্ষতািায়্মবচ্ছয়্কচ্ছিমছ।’্ষিিী্অযান্ষহচ্ছস্বলচ্ছতন,্হযাঁ,তচ্ছব্আবাি্মবচ্ছয়্
কিচ্ছত্হচ্ছল্আিাচ্ছক্এবাি্মনশ্চয়ই্ভাচ্ছলাবাসাি্জনযই্কিচ্ছব? 
  
মেসচ্ছিমল্স্বীকাি্কিচ্ছতন্ষসো্মঠ্ক। 
  
না,্ ষিিী্ অযান্ত্রুমেহীনা্ মছচ্ছলন্ না।্ মকন্তু্ মেসচ্ছিমল্ তাঁি্ মনচ্ছজি্ িত্জীবন্ োপন্
কিায়্কেনও্বাধা্মদচ্ছতন্না। 
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ষহনিী্ষজিস্বচ্ছলচ্ছছন্অচ্ছনযি্সচ্ছে্সম্পকথ্িােচ্ছত্ষগচ্ছল্এো্ষজচ্ছন্িাো্দিকাি্ষে,্
অনয্ষলাচ্ছকি্সুেী্হবাি্মবচ্ছশষ্উপায়গুচ্ছলাচ্ছত্ষেন্ষকান্িকি্বাধা্না্হয়।্েমদ্না্
অবশয্এচ্ছত্আিাচ্ছদি্সুচ্ছেি্বযা াত্হয়। 
  
কথাো্বািবাি্বলাি্িতই। 
  
ষললযাে্ফিাি্উে্তাঁি্ বই্ ‘ষগ্ল্াময়িং্ েুচ্ছগদাি্ইন্ মদ্ফযামিমল’ষত্বচ্ছলচ্ছছন্ ‘মবচ্ছয়চ্ছত্
সাফলয্মনভথি্কচ্ছি্সমঠ্ক্ষলাক্েুঁচ্ছজ্ষবি্কিাি্উপি।্অবশয্সমঠ্ক্ষলাক্হওয়াোও্
কি্জরুিী্নয়। 
  
অতএব্েমদ্সুেী্হচ্ছত্চান,্তাহচ্ছল্২নিং্মনয়ি্হল্: 
  
সেী্বা্সমেনীচ্ছক্অমধকাি্কিাি্ষচষ্টা্কিচ্ছবন্না।’ 
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িিুতত্রিংশ পতির্ছেদ 
সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছবন্না 

  
জন্জীবচ্ছন্মেসচ্ছিমলি্সবচ্ছচচ্ছয়্বড়্প্রমতিিী্মছচ্ছলন্গ্ল্ােচ্ছিান।্সাম্রাচ্ছজযি্ষে-ষকাচ্ছনা্
তচ্ছকথি্মবষয়্মনচ্ছয়ই্দুজচ্ছন্লড়াই্কিচ্ছতন।্অথচ্তাচ্ছদি্দুজচ্ছনিই্জীবচ্ছন্একো্মিল্
মছল,্তা্হল্তাচ্ছদি্সুেী্বযমক্তগত্জীবন। 
  
উইমলয়াি্আি্কযাথমিন্গ্ল্ােচ্ছিান্ঊনষাে্বছি,্প্রায়্মতন্কুমড়্বছি্উজ্জ্বল্মববামহত্
জীবন্ কাোন।্ সাধািে্ জীবচ্ছন্ প্রচে্ বযমক্তত্ব্ সম্পন্ন্ গ্ল্ােচ্ছিান্ ষকানমদনই্ স্ত্রীি্
সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিন্মন। 
  
কযাথমিন্মদ্ষগ্রেও্তাই্কিচ্ছতন।্মতমন্কেনই্স্বািীি্সিাচ্ছলাচনা্কচ্ছিন্মন। 
  
ষছােচ্ছদি্কেনও্সিাচ্ছলাচনা্কিাি্কথা্মনশ্চয়ই্আপনািা্ভাচ্ছবন্…্হয়চ্ছতা্ভাবচ্ছছন,্
আমি্বলচ্ছবা্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছবন্না।্না,্আমি্তা্বলচ্ছবা্না।্আমি্শুধু্বলচ্ছবা্তাচ্ছদি্
সিাচ্ছলাচনা্কিাি্আচ্ছগ্ষকবল্আচ্ছিমিকাি্সািংবামদচ্ছকি্একো্ মবেযাত্ষলো্ ‘ফাদাি্
ফিচ্ছগেস’্পড়চ্ছত।্এো্বহুবাি্উিৃত্হচ্ছয়চ্ছছ্এবিং্মিোসথ্োইচ্ছজি্ষথচ্ছক্তুচ্ছল্মদমে্
: 
  
‘ষশান্ ষছাট্ট্ ষসানা,্আমি্ ষতািাচ্ছক্েেন্বলমছ্ তুমি্  ুচ্ছিাে।্আমি্ ষতািায়্বকাবমক্
কচ্ছিমছ,্ আমি্ ষতািাি্  চ্ছি্ চুমপ্ চুমপ্ এচ্ছসমছ্ একা।্ ষতািাি্ একোনা্ হাত্ ষতািাি্
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গলাি্তলায়,্ ষতািাি্ষসানালী্ চুল্ াচ্ছি্ মভচ্ছজ্কপাচ্ছলি্িচ্ছধয্আেচ্ছক্িচ্ছয়চ্ছছ।্এেন্
আমি্ষদাষীি্িতই্ষতািাি্কাচ্ছছ্এচ্ছসমছ। 
  
আমি্এই্কথাগুচ্ছলাই্ভাবমছলাি।্আমি্ষতািাি্প্রমত্কত্মবিক্ত্ষবাধ্কচ্ছিমছ।্সু্কচ্ছল্
োওয়াি্ আচ্ছগ্ ষতািায়্ েুব্ বচ্ছকমছলাি্ কািে্ তুমি্ সব্ োবাি্ ছমড়চ্ছয়্ ষফচ্ছলমছল।্
তািপি্ ষতায়াচ্ছল্ মদচ্ছয়্ িুে্ না্ িুচ্ছছ্ ষকবল্ ষতায়াচ্ছলো্ িুচ্ছে্ ছুঁচ্ছয়মছচ্ছল।্ তুমি্ ষতািাি্
জুচ্ছতা্সাফ্কচ্ছিামন্বচ্ছলও্বকাবমক্কচ্ছিমছ। 
  
সকাল্ষবলায়্প্রাতিাচ্ছশি্সিচ্ছয়ও্ষতািায়্বচ্ছলমছলাি।্তুমি্ষতািাি্সব্োবাি্ছমড়চ্ছয়্
ষফচ্ছলমছচ্ছল্ তািপি্ না্ মচমবচ্ছয়্ সব্ ষেচ্ছয়্ ষফচ্ছলমছচ্ছল।্ ষতািাি্ মচবুক্ ষেমবচ্ছল্ ষিচ্ছে-
রুমেচ্ছত্েুব্পুরু্কচ্ছি্িােন্িামেচ্ছয়মছচ্ছল।্েেন্তুমি্আবাি্ষেলচ্ছত্োও্তেন্আমি্
ষিন্ধিচ্ছত্ছুচ্ছেমছলাি,্তেন্তুমি্ষচঁমচচ্ছয়্বচ্ছলমছচ্ছল্োমে্বাবা। 
  
একই্িকি্বযাপাি্ চ্ছেমছল্মবচ্ছকচ্ছলও।্িাস্তা্মদচ্ছয়্েেন্আসমছলাি্তেন্ষদচ্ছেমছলাি্
তুমি্ িাস্তাি্ িচ্ছধয্ িামেচ্ছত্ হাঁেু্ ষিচ্ছে্ ষেচ্ছল্ চচ্ছলছ,্ ষতািাি্ ষিাজায়্ অচ্ছনক্ ফুচ্ছো।্
ষতািাচ্ছক্ ষতািাি্ বনু্ধচ্ছদি্ সািচ্ছন্ ষবশ্ বকাবমক্ কচ্ছি্ হমেচ্ছয়্ বামড়চ্ছত্ মনচ্ছয়্ আমস।্
ষিাজাি্অচ্ছনক্দাি,্তুমি্েমদ্মনচ্ছজ্মকনচ্ছত্তাহচ্ছল্বুঝচ্ছত্পািচ্ছত্ষবাধ্হয়।্বাবাি্
কাছ্ষথচ্ছক্ষতািায়্কথাো্শুনচ্ছত্হল।্কথাো্িচ্ছন্ষিে। 
  
পচ্ছিি্কথাো্ ষতািাি্ িচ্ছন্আচ্ছছ?্এিপি্আমি্ েেন্লাইচ্ছব্রিীচ্ছত্ বচ্ছস্পচ্ছড়মছলাি,্
তুমি্ ষকিন্ ভয়্ জড়াচ্ছনা্ মবষাদিাো্ ষচাচ্ছে্ এচ্ছস্ দাঁমড়চ্ছয়মছচ্ছল।্ আমি্ েেন্ কাগজ্
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নামিচ্ছয়্ ষতািায়্ ষদেলাি্ তুমি্আসাি্ জনয্ আমি্ ষে্ বাধা্ ষপলাি্ তাই্ অনধেথ্ হচ্ছয়্
মেঁমচচ্ছয়্বচ্ছলমছলাি,্মক্হল,্মক্চাই? 
  
তুমি্মকছুই্বচ্ছলামন।্শুধু্কমচ্কমচ্হাত্দুচ্ছো্মদচ্ছয়্আিাি্গলাো্আদচ্ছিি্সচ্ছে্জমড়চ্ছয়্
ধচ্ছি্ আিায়্ চুিু্ ষেচ্ছয়ই্ ছুচ্ছে্ চচ্ছল্ মগচ্ছয়মছচ্ছল।্ ষতািাি্ হৃদচ্ছয়্ ইশ্বি্ ষে্ ভালবাসা্
মদচ্ছয়চ্ছছন্তা্শুমকচ্ছয়্োয়মন। 
  
ষছাট্ট্ষসানা,্একেু্পচ্ছিই্আিাি্হাত্ষথচ্ছক্কাগজো্পচ্ছড়্ষগল।্একো্অদু্ভত্িকি্
ভয়্আিাচ্ছক্ ষকিন্ ষেন্ ষচচ্ছপ্ধিচ্ছত্ চাইল।্এ্আিাি্ মক্িকি্অভযাস!্ক্রিাগত্
ষতািাি্ষদাষ্েুঁচ্ছজ্ষবড়ামে,্বকুমনি্অভযাসই্আিায়্ষেন্ষপচ্ছয়্বচ্ছসচ্ছছ্ষতািাচ্ছক্শুধু্
বকুমনই্ মদচ্ছয়্ চচ্ছলমছ।্ এো্ মঠ্ক্ নয়্ ষে্ ষতািাচ্ছক্ ভালবামসনা-আসচ্ছল্ ষতািাি্ কাছ্
ষথচ্ছক্ অচ্ছনক্ ষবমশই্ আমি্ চাইমছলাি।্ ষতািাি্ কাছ্ ষথচ্ছক্আমি্ ো্ চাইমছলাি্ তা্
আিাি্বয়চ্ছসি্িাপকামঠ্চ্ছত।্ষতািাচ্ছক্মঠ্ক্ষসই্ভাচ্ছবই্মবচাি্কচ্ছিমছ। 
  
অথচ্ষতািাি্চমিচ্ছত্র্িচ্ছয়চ্ছছ্কত্ভালত্ব-কত্সূক্ষতা।্ষতািাি্ষছাট্ট্হৃদয়্মবশাল্পবথত্
মশেচ্ছি্ছমড়চ্ছয়্পড়া্ষভাচ্ছিি্আচ্ছলাি্িতই্মবিাে।্তাি্প্রিাে্তুমি্ছুচ্ছে্এচ্ছস্আিায়্
জমড়চ্ছয়্ ধচ্ছি্ চুিু্ ষেচ্ছয়মছচ্ছল।্আজ্ তাই্ ষতািাি্ কাচ্ছছ্ অন্ধকাচ্ছি্ হাঁেু্ িুচ্ছড়্ বচ্ছসমছ।্
আিাি্মনচ্ছজচ্ছক্এই্িুহূচ্ছতথ্অপিাধী্িচ্ছন্হচ্ছে্…। 
  
এ্আিাি্সািানয্অনুচ্ছশাচনা্িাত্র।্ তুমি্ ষজচ্ছগ্থাকচ্ছল্একথা্ ষতািায়্বলচ্ছল্ বুঝচ্ছত্
পািচ্ছত্না।্আিাি্জানা্উমচত্মছল্তুমি্ষছাট্ট্একো্ষছচ্ছল্িাত্র্…। 
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মকন্তু্কাল্ষথচ্ছক্আমি্হব্একজন্সামহমতযচ্ছকি্বাবা্এবিং্ষতািাি্সচ্ছে্মঠ্ক্বনু্ধি্িত্
বযবহাি্কিচ্ছবা।্ ষতািাি্ দুিঃচ্ছেি্সিয়্আমি্ দুিঃে্পাব্এবিং্ ষতািাি্আনচ্ছন্দি্সিয়্
আমিও্ আনচ্ছন্দ্ সিান্ অিংশীদাি্ হব।্ কেনও্ ষিচ্ছগ্ কথা্ বলচ্ছল্ তেনই্ মনচ্ছজচ্ছক্
সািচ্ছল্ মনচ্ছয়্ ভুল্সিংচ্ছশাধন্কিচ্ছবা।্ মঠ্ক্িচ্ছন্ত্রি্িত্আমি্আওড়াব্ তুমি্ ষে্একমে্
ষছাট্ট্মশশু্িাত্র,্এি্ষবশী্মকছু্নও। 
  
আমি্ ষতািাচ্ছক্ পূেথবয়স্ক্ একজন্ িানুষ্ ষভচ্ছব্ ভুল্ কচ্ছিমছ্ …।্ এেন্ আমি্ বুঝচ্ছত্
পািমছ্তুমি্শুধু্একমে্মশশু্িাত্র–ক্লান্ত্হচ্ছয়ইতুমি্মবছানায়্শুচ্ছয়্আচ্ছছ।্…আমি্ষতািাি্
কাচ্ছছ্ষঢি্ষবমশ্মকছু্ষচচ্ছয়মছ্ষসো্চাওয়া্আিাি্উমচত্হয়মন। 
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পঞ্চতত্রিংশ পতির্ছেদ 
সকলচ্ছক্সুেী্কিাি্উপায় 

  
‘ষবমশিভাগ্ পুরুষই্স্ত্রী্সন্ধান্কিাি্সিয়্ো্চান্তা্হচ্ছলা,্ মতমন্এিন্ষকউ্হচ্ছবন্
মেমন্ষকান্প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্িামলক্হচ্ছবন্না্বিিং্এিন্ষকউ্হচ্ছবন্মতমন্চাইচ্ছবন্মনচ্ছজচ্ছক্
ষস্বোয়্ ষশ্রষ্ঠচ্ছত্বি্ গিচ্ছব্ ভমিচ্ছয়্ তুলচ্ছত।্ কথাো্ বচ্ছলচ্ছছন্ পল্ ষপামপচ্ছনা,্ লস্
এচ্ছিচ্ছলচ্ছসি্ পামিবামিক্ সম্পচ্ছকথি্ প্রমতষ্ঠাচ্ছনি্ োইচ্ছিক্টি।্ এই্ জনযই্ ষকান্ িমহলা্
অমফস্িযাচ্ছনজািচ্ছক্এচ্ছকবািই্িাত্র্িধযােচ্ছভাচ্ছজ্আিন্ত্রে্জানাচ্ছনা্ োয়।্ ষস্হয়চ্ছতা্
তাি্ কচ্ছলচ্ছজ্জীবচ্ছনি্ সৃ্মমতই্ উজাড়্ কচ্ছি্ মদচ্ছত্ বযথথ্ হয়্ তেন।্ এিন্ মক্ মনচ্ছজি্
েিচাোও্ ষস্হয়চ্ছতা্বা্ মনচ্ছজই্ মিমেচ্ছয়্ মদচ্ছত্চাইচ্ছব।্এি্ফল্ ষকিন্হয়্ :্এিপি্
ষথচ্ছক্ষস্একাকী্িধযােচ্ছভাজ্সাচ্ছি। 
  
‘এি্ বদচ্ছল্ েমদ্ কচ্ছলচ্ছজ্ মশক্ষা্ পায়মন্ এিন্ োইমপিচ্ছক্ িধযােচ্ছভাজ্ োকচ্ছল্ ষস্
আিন্ত্রেকািীি্ মদচ্ছক্ উজ্জ্বল্ ষচাচ্ছে্ তামকচ্ছয়্আগ্রহ্ মনচ্ছয়ই্ বলচ্ছত্ চায়,্আপনাি্কথা্
বলুন।্ফলো্ষকিন্হয়? 
  
ভদ্রচ্ছলাক্তেন্অনযচ্ছদি্কাচ্ছছ্বচ্ছলন,্ষিচ্ছয়ো্সুন্দিী্না্হচ্ছলও্এিকি্ভাচ্ছলা্ষশ্রাতা্
আি্ষদমেমন। 
  
পুরুচ্ছষি্উমচত,্স্ত্রীচ্ছলাচ্ছকি্ষপাশাক্পিা্আি্িিেীয়া্ষদোচ্ছনাি্ষচষ্টাি্তামিফ্কিা।্
সব্ পুরুষিাই্ ভুচ্ছল্ োয়,্ তাচ্ছদি্ তাই্ ষবাঝা্ উমচত্ ষিচ্ছয়িা্ ষপাশাক্ সম্বচ্ছন্ধ্ কতো্
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আগ্রহী্ হয়।্ ষেিন্ধরুন,্ ষকান্ পুরুষ্আি্ ষকান্ িিেীি্সচ্ছে্আচিকা্পচ্ছথ্ ষদো্
হচ্ছয়্ ষগচ্ছল্ প্রথি্ স্ত্রীচ্ছলাকমে্ ক্কমচৎ্ কেনও্ অনয্ পুরুষমেি্ মদচ্ছক্ তাকায়।্ তাি্ দৃমষ্ট্
স্বভাবতই্োচাই্কিচ্ছত্চায়্অনয্স্ত্রীচ্ছলাকমে্মক্িকি্ষপাশাক্পচ্ছিচ্ছছন। 
  
আিাি্ঠ্াকুিা্কবছি্আচ্ছগ্আোনব্বই্বছি্বয়চ্ছস্িািা্োন।্তাঁি্িৃতুযি্মকছু্আচ্ছগ্
তাঁচ্ছক্পঁচাত্তি্বছি্আচ্ছগি্ষতালা্একো্ফচ্ছো্ষদোই।্ঠ্াকুিাি্ষচাচ্ছে্ষদোি্শমক্তই্
মছচ্ছলা্ না।্ মতমন্ শুধু্ একো্ প্রশ্নই্কচ্ছিন্ :্ ‘মক্ ষপাশাক্ পচ্ছি্ মছলাি্ ষি?’্ একবাি্
ভাবুন্ বযাপািো!্ এক্ বৃিা্ তাঁি্ জীবচ্ছনি্ ষশষ্ লচ্ছগ্ন্ এচ্ছস,্ প্রায়্ শতবচ্ছষথ্ ষপৌঁচ্ছছ,্
স্মিেশমক্ত্হামিচ্ছয়্ মজজ্ঞাসা্কিচ্ছছন্পচঁাত্তি্বছি্আচ্ছগ্মক্ষপাশাক্পচ্ছিমছচ্ছলন।্এই্
প্রশ্নো্মতমন্েেন্কচ্ছিন্আমি্তাি্পাচ্ছশই্মছলাি।্বযাপািো্আিাি্িচ্ছন 
  
এিন্একো্দাগ্ষিচ্ছে্োয়,্ষকানমদনই্ষেো্হািাচ্ছব্না। 
  
ষে্সব্পুরুষ্এই্বইো্পড়চ্ছছন্তাঁিা্পাঁচ্বছি্আচ্ছগ্ষকান্্ষপাশাক্পচ্ছিমছচ্ছলন্িচ্ছন্
কিচ্ছত্পািচ্ছবন্না।্হয়চ্ছতা্িচ্ছন্িাোি্ইোও্তাঁচ্ছদি্ষনই।্মকন্তু্ষিচ্ছয়িা্এচ্ছকবাচ্ছি্
আলাদা।্ফিাসী্ষছচ্ছলচ্ছদি্ষশোচ্ছনা্হয়্ষকান্সন্ধযায়্ষিচ্ছয়চ্ছদি্সচ্ছে্ষদো্হচ্ছল্বািবাি্
তাচ্ছদি্ ষপাশাচ্ছকি্প্রশিংসা্কিা।্িচ্ছন্িােচ্ছবন্পাঁচচ্ছকামে্ফিাসী্কেনও্ ভুল্কিচ্ছত্
পাচ্ছি্না! 
  
একো্িজাি্গে্ষশানাচ্ছত্চাই্আপনাচ্ছদি।্গেো্অবশয্গেই। 
  
এক্চাষীি্বউ্সািামদচ্ছনি্কাচ্ছজি্পি্বামড়ি্পুরুষচ্ছদি্সািচ্ছন্একচ্ছবাঝা্েড়্এচ্ছন্
জিা্কচ্ছি।্তািা্ মবিক্ত্হচ্ছয়্প্রশ্ন্কচ্ছি্ ষে্পাগল্ হচ্ছয়্ ষগচ্ছছ্ মকনা।্ চাষী্ ষবৌ্তাি্
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উত্তচ্ছি্বচ্ছল্:্‘ষতািিা্লক্ষয্কিচ্ছব্ভাবচ্ছত্পামিমন।্গত্মবশ্বছি্ধচ্ছি্ষতািাচ্ছদি্জনয্
েড়্িান্না্কচ্ছি্আসমছ্অথচ্ষকানমদনই্ষতািিা্বচ্ছলামন্েড়্োচ্ছো্না্মক্োচ্ছো। 
  
িচ্ছস্কা্ আি্ ষসন্ট্ মপোসথবাচ্ছগথি্ অমভজাতবৃন্দচ্ছদি্ িামজথত্ বযবহাি্ িজ্জাগত্ মছল।্
িামশয়াি্ জািচ্ছদি্ আিচ্ছল্ প্রথা্ মছল্ োদয্ পমিচ্ছবশচ্ছনি্ সিয়্ অমভজাতিা্ চাইচ্ছতন্
িাঁধুমন্সািচ্ছন্থাকুক্োচ্ছত্তাচ্ছক্অমভনন্দন্জানাচ্ছনা্োয়। 
  
মঠ্ক্এিনোই্আপনাি্স্ত্রীচ্ছকও্জানান্না?্িান্না্োিাপ্হচ্ছলও্তাচ্ছক্প্রশিংসা্করুন।্
আি্ এিকি্ কিচ্ছত্ মগচ্ছয়্ তাচ্ছক্ জানাচ্ছত্ ভুলচ্ছবন্ না্আপনাি্ জীবচ্ছন্ ষস্ কতোমন্
জুচ্ছড়্আচ্ছছ।্মেসচ্ছিলী্মছচ্ছলন্মবচ্ছশ্বি্একজন্মবেযাত্িাজনীমতক,্অথচ্মতমন্ষলাচ্ছকি্
কাচ্ছছ্বলচ্ছত্কেনই্লজ্জা্ষপচ্ছতন্না্স্ত্রী্তাি্কাচ্ছছ্কতোমন্মপ্রয়। 
  
এমে্কযান্টি্বচ্ছলমছচ্ছলন্:্জীবচ্ছনি্সব্মকছুি্জচ্ছনযই্আমি্আিাি্স্ত্রীি্কাচ্ছছ্স্বািী।্
ষসই্আিাচ্ছক্ষসাজা্িাস্তায়্চলচ্ছত্সাহােয্কচ্ছিচ্ছছ।্আিাচ্ছদি্পাঁচমে্সন্তান্আি্আিাি্
স্ত্রী্আিাচ্ছদি্গৃহ্আনচ্ছন্দ্ভমিচ্ছয়্ষিচ্ছেচ্ছছ।্সব্প্রশিংসা্তািই্প্রাপয। 
  
এিকি্ েনাি্উদাহিে্আিও্ মকছু্আচ্ছছ।্হমলউচ্ছে্ ষেোচ্ছন্ মবচ্ছয়্বযাপািো্ ঝঁুমকি্
কাজ্হচ্ছয়্উচ্ছঠ্চ্ছছ্ষসোচ্ছনও্এি্উদাহিে্পাওয়া্োয়। 
  
এই্হচ্ছলা্বযাপাি।্অতএব্জীবচ্ছন্সুেী্হচ্ছত্হচ্ছল্৪নিং্মনয়ি্হল্: 
  
আন্তমিক্প্রশিংসা্করুন। 
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ষট  তত্রিংশ পতির্ছেদ 
ষিচ্ছয়িা্ো্ভাচ্ছলাবাচ্ছস 

  
স্মিোতীত্কাল্ষথচ্ছকই্ফুলচ্ছক্ষপ্রচ্ছিি্ভাষা্বচ্ছল্ভাবা্হচ্ছয়্আসচ্ছছ।্এচ্ছত্েিচ্ষবমশ্
হয়্না,্মবচ্ছশষ্কচ্ছি্ষে্ঋতুচ্ছত্ষে্ফুল্ষিচ্ছল।্অথথাৎ্িিসুিী্ফুল।্কজন্িানুষই্বা্
বামড়চ্ছত্ফুল্মকচ্ছন্মনচ্ছয়্োন।্এচ্ছত্ভাবা্ষেচ্ছত্পাচ্ছি্ফুচ্ছলি্বুমঝ্ষঢি্দাি। 
  
তাহচ্ছল্আজই্আপনাি্স্ত্রীি্জনয্এক্গুে্ ষগালাপ্ মকচ্ছন্ মনচ্ছয়্ োন্ না।্পিীক্ষাো্
একবাি্কচ্ছিই্ষদেুন্না্মক্হয়। 
  
ব্রেওচ্ছয়চ্ছত্ বযস্ত্ থাকাি্ সিয়্ জজথ্ এি.্ ষকাবান্ সািামদচ্ছন্ তাঁি্ িা’ষক্ দুবাি্ ষফান্
কিচ্ছত্ ভুলচ্ছতন্ না।্ এো্ মতমন্ িা’ি্ িৃতুয্ পেথন্ত্ কচ্ছি্ োন।্ আপনািা্ মক্ ভাচ্ছবন্
প্রমতবাচ্ছিই্আশ্চেথ্সব্েবি্ মদচ্ছতন্ মতমন?্ ষিাচ্ছেই্না।্এ্িকি্কিা্একোই্িাত্র্
উচ্ছেশয–োচ্ছক্ষফান্কিা্হয়্তাচ্ছক্জানাচ্ছনা্মতমন্কতো্ভালবাচ্ছসন।্তাচ্ছক্কত্েুশী্
কিায়্আপমন্আগ্রহী।্তাি্সুে্বা্আনচ্ছন্দ্আপনাি্বযস্ততা্কতোমনই। 
  
ষিচ্ছয়িা্তাচ্ছদি্জন্মমদন্বা্অনয্সব্উৎসচ্ছবি্ বযাপাচ্ছি্ দারুে্গুরুত্ব্ ষদয়,্ ষকন্ ষে্
তািা্তা্কচ্ছি্ষসো্একো্িিেীসুলভ্িহসযই।্গড়পড়তা্পুরুষিা্মকন্তু্ষকান্তামিে্
িচ্ছন্ িাোি্ বযাপাচ্ছি্উদাসীন্ হয়।্এো্ মকন্তু্িচ্ছন্িাো্ ষনহাতই্জরুমি্কাজ,্ িচ্ছন্
িাো্উমচত। 
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মশকাচ্ছগাি্ একজন্ জজ,্ ষোচ্ছশফ্ িাবাথ্ মেমন্ ৪০,০০০্ মববাহ্ মবচ্ছেচ্ছদি্ িািলাি্
মনষ্পমত্ত্কচ্ছি্ ২,০০০্স্বািী্ স্ত্রীচ্ছক্আবাি্ মিমলচ্ছয়্ মদচ্ছয়চ্ছছন।্ মতমন্ বচ্ছলন্ :্ ‘মববামহত্
জীবন্ িূল্ গেচ্ছগাল্ অচ্ছনক্ ষক্ষচ্ছত্রই্ সািানয্ বযাপাি্ ষথচ্ছক্ উৎপমত্ত্ হয়।্ স্বািী্ েেন্
অমফচ্ছস্কাচ্ছজ্িওয়ানা্হন্তেন্তাচ্ছক্মবদায়্জানাচ্ছনাি্িত্কাজ্স্ত্রীিা্কিচ্ছল্অচ্ছনক্
মববাহ্মবচ্ছেদই্আি্হয়্না।’ 
  
এমলজাচ্ছবথ্ বযাচ্ছিে্ ব্রাউমনিংচ্ছয়ি্ সচ্ছে্ িাবেথ্ ব্রাউমনিংচ্ছয়ি্ মববামহত্ জীবন্ ষবাধ্ হয়্
সবচ্ছচচ্ছয়্স্বগথীয়্িমহিায়্ভাস্বি্মছল।্িবােথ্ব্রাউমনিং্প্রায়্সব্সিচ্ছয়ই্স্ত্রীি্প্রমত্সািানয্
বযাপাচ্ছিই্ িচ্ছনাচ্ছোগী্ হচ্ছত্ কেনও্ ভুল্ কিচ্ছতন্ না।্ মতমন্ তাঁি্ পেু্ স্ত্রীচ্ছক্ এিনই্
সহৃদয়ভাচ্ছব্ েত্ন্কিচ্ছতন্ ষে,্ এমলজাচ্ছবথ্ তাঁি্ ষবানচ্ছক্ ষলচ্ছেন্ :্আিাি্ িচ্ছন্ হচ্ছে্
আমি্ষকন্সমতযকাি্পিী্হচ্ছত্পািচ্ছবা্না।’ 
  
জীবচ্ছনি্ষক্ষচ্ছত্র্বহু্পুরুষই্এই্সব্ষছােোচ্ছো্প্রাতযমহক্বযাপাচ্ছি্ষেয়াল্িাচ্ছেন্না।্
মববামহত্জীবচ্ছনি্ষশচ্ছষ্এই্িকিই্ চ্ছে-ষছােোচ্ছো্সব্বযাপাি।্ষে্সব্দম্পমত্এো্
ষেয়াল্িাচ্ছেন্না্তাচ্ছদি্মধক্কাি্ষদয়া্দিকাি। 
  
অতএব্পামিবামিক্জীবচ্ছন্সুেী্হচ্ছত্ষগচ্ছল্৫নিং্মনয়ি্হল্: 
  
‘ষছােোচ্ছো্বযাপাচ্ছিও্নজি্মদন।’ 
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সপ্ততত্রিংশ পতির্ছেদ 
সুেী্হচ্ছত্হচ্ছল্এো্অবচ্ছহলা্কিচ্ছবন্না 

  
ওয়াোি্ েযািিস্ মবচ্ছয়্ কচ্ছিন্ আচ্ছিমিকাি্ ষশ্রষ্ঠতি্ িাগী্ আি্ ষপ্রমসচ্ছেন্ট্ পচ্ছদি্
একজন্ প্রাথথী্ ষজিস্ মজ.্ ষব্ল্ইচ্ছনি্ কনযাচ্ছক।্ বহু্ বছি্ আচ্ছগ্ মবচ্ছয়ি্ পি্ ষথচ্ছক্
স্কেলযাচ্ছে্অযান্ড্রু্কাচ্ছনথগীি্বামড়চ্ছত্েযািিস্পমিবাি্দারুে্সুচ্ছে্জীবন্কাোন। 
  
তাচ্ছদি্এই্সুচ্ছেি্িহসযো্মক? 
  
মিচ্ছসস্েযািিস্বচ্ছলন,্ষকান্জীবন্সেী্ষবচ্ছছ্ষনওয়াি্সিয়্মবচ্ছয়ি্পচ্ছিই্ভদ্রতাচ্ছক্
স্থান্মদচ্ছত্.্চাই।্স্ত্রীিা্েমদ্স্বািীি্প্রমত্ভদ্রতা্ষদোয়্তাহচ্ছল্আি্মকছু্লাচ্ছগ্না। 
  
ভালবাসাচ্ছক্ষশষ্কিচ্ছত্কড়া্কথা্বযবহাি্হচ্ছলা্কযান্সাচ্ছিি্িচ্ছতা।্ষলাচ্ছকিা্এো্জাচ্ছন্
বচ্ছলই্আশ্চেথ্বযাপাি,্আিিা্আপন্আমীয়্স্বজনচ্ছদি্ষচচ্ছয়্অচ্ছচনাচ্ছদি্কাচ্ছছই্ভদ্রতা্
ষদোই।্মনচ্ছজি্ষলাকচ্ছদিই্আিিা্অসম্মান্কমি্ষবমশ। 
  
েচ্ছিাথী্ মেে্বচ্ছলন্ :্এো্আশ্চেথজনকভাচ্ছবই্সতয্ ষে্োচ্ছদি্আিািা্সবচ্ছচচ্ছয়্ ষবমশ্
োিাপ্কথা্বমল্তািা্সবাই্আিাচ্ছদি্মনচ্ছজি্বামড়ি্ষলাকজন। 
  
ষহনমি্ ষক্ল্ মিিনাচ্ছিি্িচ্ছত,্ভদ্রতা্ হল্হৃদচ্ছয়ি্এিন্ ষকান্গুে্ ষেো্ ভাঙা্ সদচ্ছিি্
বাইচ্ছি্িচ্ছনাচ্ছলাভা্ফুচ্ছলি্ওপচ্ছিই্দৃমষ্ট্ষফলাি্সাহােয্কচ্ছি। 
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ভদ্রতাচ্ছবাধ্ মববামহত্ জীবচ্ছন্ অপমিহােথ্ বস্তু,্ ষেিন্ ষকান্ ষিােচ্ছিি্ পচ্ছক্ষ্ ষতল্ অমত্
প্রচ্ছয়াজনীয়। 
  
প্রাতিাচ্ছশি্ ষেমবচ্ছলি্ ষসই্ মবেযাত্এক্ নায়ক্অমলভাি্ ওচ্ছয়চ্ছল্ ষহািস্ বামড়চ্ছত্এই্
িকি্এক্নায়কই্ মছচ্ছলন।্অথচ্ মতমনই্আবাি্ ষকান্কািচ্ছে্ মবষাদগ্রস্ত্বা্হতাশায়্
আেন্ন্হচ্ছল্িচ্ছনি্ভাব্িচ্ছনই্ষচচ্ছপ্িােচ্ছতন,্কেনই্অনযচ্ছদি্মবব্রত্কিচ্ছতন্না। 
  
মকন্তু্এো্ হল্অমলভাি্ওচ্ছয়চ্ছেল্ ষহািচ্ছসি্বযাপাি।্সাধািে্গড়পড়তা্িানুষ্ ষকিন্
বযবহাি্ এচ্ছক্ষচ্ছত্র্ কচ্ছি্ থাচ্ছকন?্ অমফচ্ছস্ কাচ্ছজ্ ষগালিাল্ হচ্ছল্ ওপিওয়ালাি্ কাচ্ছছ্
ধিকামন।্ শুরু্ হয়্ িাথাি্ েন্ত্রো,্ পাচঁো্ পচ্ছনচ্ছিাি্ গামড়্ হয়চ্ছতা্ ধিা্ োয়্ না।্ বামড়্
ষফিাি্তি্সয়্না্তাই–তািপি্সব্ঝাল্পচ্ছড়্এবাি্বামড়ি্সকচ্ছলি্উপি। 
  
হলযাচ্ছে্মনয়ি্আচ্ছছ্বামড়চ্ছত্ষঢাকাি্আচ্ছগ্বাইচ্ছিি্মসঁমড়চ্ছত্জুচ্ছতা্েুচ্ছল্িাো।্োচচ্ছদি্
কাছ্ ষথচ্ছক্ আিাচ্ছদি্ তাই্ ষঢি্ ষশোি্ আচ্ছছ–আিাচ্ছদি্ বদনমন্দন্ জীবচ্ছনি্ ঝাচ্ছিলা্
বাইচ্ছি্ষিচ্ছে্ষঢাকা। 
  
উইমলয়াি্ ষজিস্একবাি্ ষকান্প্রবচ্ছন্ধ্ ষলচ্ছেন্ :্িানুচ্ছষি্িচ্ছধয্অদু্ভত্একো্অজ্ঞতা্
আছ।্এ্ষদাচ্ছষ্আিিা্প্রায়্সবাই্ভুমগ। 
  
প্রায়ই্ ষদো্ োয়্অচ্ছনচ্ছকই্বাইচ্ছিি্ িানুচ্ছষি্সচ্ছে্ ষচঁমচচ্ছয়্কথা্ বচ্ছল্না।্অথচ্স্ত্রীি্
প্রমত্ মঠ্ক্ মবপিীতোই্ চ্ছে্োয়।্ মকন্তু্ মববামহত্জীবন্তাচ্ছদি্জীবচ্ছন্বযবসাি্ ষচচ্ছয়্
ষঢি্ষবশী্প্রচ্ছয়াজনীয়। 
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গড়পড়তা্িানুষ,্োচ্ছদি্মববামহত্জীবচ্ছন্সুে্আচ্ছছ্তািা্একাকী্বাস্কিা্জ্ঞানীগুেীি্
ষচচ্ছয়্অচ্ছনক্ সুেী।্ মবেযাত্রুশ্ঔপনযামসক্ েুচ্ছগথমনভ্বচ্ছলমছচ্ছলন্ :্ ‘আমি্আিাি্সব্
কৃমতত্ব্আি্সব্বই্মদচ্ছয়্মদচ্ছত্িামজ্আমছ্শুধু্েমদ্ষকান্ষিচ্ছয়্আিায়্সচ্ছস্নচ্ছহ্প্রশ্ন্
কিাি্থাচ্ছক্মেনাচ্ছি্আসচ্ছত্ষদিী্হচ্ছলা্ষকন। 
  
তাহচ্ছল্ মবচ্ছয়ি্ িচ্ছধয্ সুচ্ছেি্ সুচ্ছোগ্ কতো্ পাচ্ছেন?্ েচ্ছিামথ্ মেচ্ছেি্ িচ্ছত্ মবচ্ছয়চ্ছত্
পুরুচ্ছষি্সাফচ্ছলযি্সম্ভাবনা্বযবসাি্ ষচচ্ছয়্শতকিা্সত্তি্ভাগ্ ষবমশ।্স্ত্রী্ পুরুষ্ মবচ্ছয়্
কিচ্ছল্শতকিা্সত্তি্ভাগ্সফল্হওয়াি্সম্ভাবনা। 
  
মববামহত্জীবচ্ছন্সাফচ্ছলযি্ িূলিন্ত্র্হচ্ছলা্পিস্পিচ্ছক্ভালভাচ্ছব্জানাি্ ষচষ্টা্কিা্আি্
পিস্পিচ্ছক্সহায়তা্কচ্ছি্চলা্এবিং্ষছাে্ষছাে্বযাপাচ্ছি্িচ্ছনাচ্ছোগ্ষদওয়াি্কথা্ভুচ্ছল্
না্োওয়া।্তাছাড়া্মববাহ্সিংক্রান্ত্ভাচ্ছলা্মকছু্বইও্পচ্ছড়্ষফলা। 
  
অতএব্মববামহত্জীবচ্ছন্সুেী্হচ্ছত্ষগচ্ছল্৬নিং্মনয়ি্হল্: 
  
‘ভদ্রতা্ষদোন।‘ 
  
. 
  
মববামহত্জীবচ্ছন্সুেী্হচ্ছত্হচ্ছল 
  
অে্কথায় 
  
১:্ যানি্ যানি্কিচ্ছবন্না। 
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২:্সেী্বা্সমেনীচ্ছক্অমধকাি্কিচ্ছত্চাইচ্ছবন্না। 
  
৩:্সিাচ্ছলাচনা্কিচ্ছবন্না। 
  
৪্:্আন্তমিক্প্রশিংসা্করুন। 
  
৫:্ষছােোচ্ছো্বযাপাচ্ছিও্িচ্ছনাচ্ছোগ্মদন। 
  
৬্:্ভদ্রতা্ষদোন। 
  
৭:্মববাহ্সম্পচ্ছকথ্ভাচ্ছলা্বই্পডু়ন। 
  
. 
  
স্বািী্বা্স্ত্রী্মনচ্ছচি্প্রশ্নগুচ্ছলাি্উত্তি্মনচ্ছজিা্ষদওয়াি্ষচষ্টা্কচ্ছি্ষদেচ্ছল্উপকৃত্হচ্ছবন্
: 
  
স্বািীচ্ছদি্জনয 
  
১।্ িাচ্ছঝ্ িাচ্ছঝ্স্ত্রীি্জচ্ছনয্আপমন্একগুে্ ফুল্ মনচ্ছয়্আচ্ছসন?্ ষসো্ তাি্জন্মমদন,্
মববাহবামষথকী্বা্অনয্ষে্ষকান্উপলচ্ছক্ষযই্ষহাক। 
  
২।্অচ্ছনযি্সািচ্ছন্কেনও্স্ত্রীি্সিচ্ছলাচনা্কচ্ছিন্না্ষতা? 
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৩।্বামড়ি্েিচ্ছাড়া্তাচ্ছক্ইচ্ছেিত্েিচ্কিাি্জনয্োকাকমড়্ষদন্মক? 
  
৪।্তাি্িানমসক্ষকান্অবস্থায়্সহানুভূমত্ষদোন্ষতা? 
  
৫।্আপনাি্অবসি্সিচ্ছয়ি্অচ্ছধথকো্স্ত্রীি্সচ্ছে্কাোন্মক? 
  
৬।্আপনাি্স্ত্রীি্িান্নাি্সচ্ছে্আপনাি্িা্মকম্বা্অনয্কািও্তুলনা্কচ্ছিন্মক? 
  
৭।্স্ত্রী্বুমিবৃমত্ত্বই্পড়া্ইতযামদচ্ছত্স্বাধীনতা্ষদন্মক? 
  
৮।্ষছােোচ্ছো্বযাপাচ্ছিও্প্রশিংসা্কচ্ছিন্মক? 
  
স্ত্রীচ্ছদি্জনয 
  
১।্আপনাি্স্বািীি্কাচ্ছজ্পূেথ্স্বাধীনতা্ষদন্মক? 
  
২।্আপনাি্গৃহচ্ছকাে্আকষথেীয়্কিাি্জনয্ষচষ্টা্কচ্ছিন্মক? 
  
৩।্স্বািীি্পছন্দসই্আহােথ্বতমিচ্ছত্ষচষ্টা্কচ্ছিন্মক? 
  
৪।্স্বািীি্বযবসা্বা্কাচ্ছজ্সহায়তা্কচ্ছিন্মক? 
  
৫।্আপমন্অথথকিী্বযাপাচ্ছি্সহজভাচ্ছব্ষিচ্ছন্ষনন? 
  
৬।্আপমন্মক্আপনাি্শাশুমড়্ও্স্বািীি্অনযানয্আমীয়চ্ছদি্সচ্ছে্িামনচ্ছয়্চচ্ছলন? 
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৭।্আপমন্মক্স্বািীি্পছন্দই্ষপাশাক্পিায়্অভযস্ত? 
  
৮।্বদনমন্দন্েবি্ধািো্ইতযামদ্সম্বচ্ছন্ধ্আপমন্মক্ওয়ামকবহাল্ষথচ্ছক্স্বািীচ্ছক্আনন্দ্
দান্কচ্ছিন? 
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